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Overname van advertenties/berichten is verboden

Dubbele pret bij fancyfair 'Ot en Sien'

Grote drukte, zaterdagmorgen,
rondom de peuterspeelzaal "Ot
en Sien" waar vele peuters ver-
gezeld van ouders en grootou-
ders, broers en zusjes de fancy-
fair bezochten. Bestuursleden,
leidsters en vrijwilligers had-
den hun beste beentje voorge-

zet om er een gezellig boel van
te maken. Er was zelfs een opa
die meehielp met schminken.
Er was voor de kinderen van al-
les te doen.

De directe omgeving van de peu-
terspeelzaal stond in het teken van

dierenpret. Zo waren er echte ca-
via's, pony's en vissen te zien. Ook
activiteiten waarbij weer dieren in
terug te vinden waren. Zo konden
de kinderen ponyrij den, er was
een draaimolen, een luchtkussen,
een ballenbak etc. etc. Ook had de
leiding videoopnames van de peu-

Vrolijke boel bij Anbo-Vorden

Om de Vordenaren kennis te la-
ten maken met tal van activitei-
ten, organiseerde de afdeling
dit weekend in het Dorpscen-
trum een gezellige middag, die
ook werd bijgewoond door de
eigen leden.

Behalve entertainment was er een
uitgebreide expositie te bezichti-
gen. Een verheugde voorzitter me
vrouw Lassche kon een groot aan-
tal bezoekers verwelkomen. De
meeste belangstelling ging uit
naar het muziekenensemble

'leselquintet'. De muzikanten
hadden de stemming er met hun
Tirolermuziek en ook 'oer-hol-
landse' deuntjes al snel in.

Voor de liefhebbers was er na
afloop een uitgebreide koffietafel.

ters gemaakt, video's die tijdens
de fair te koop werden aangebo-
den. Uiteraard was er veel te "snoe-
pen": cake, ranja, snoepjes, friet
met mayo. Dus niet alleen de pret
ter plekke, ook pret nadien, want

van de opbrengst van deze fancy-
fair kunnen de kinderen in de toe
komst weer leuke dingen doen. De
fancyfair werd mede een succes
door de inbreng van een aantal
sponsors.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. J. ter Avest, gezinsavondmaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. M. Beitier

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. I. de Zwart (Dieren), werelddiakonaat
dienst m.m.v. zwo groep.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur en 19.00 uur, ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur Pastor v.d. Meer, eucharistieviering
m.m.v. kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 oktober 17.00 uur Zweers, eucharistieviering.
Zondag 14 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
14-15 oktober pastor J. Nijrolder Baak/Rheden, tel. (026) 495 31 18.

Weekenddienst huisartsen
13-14 oktober: dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, Vorden, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 12-19 oktober apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandarts
13-14 oktober J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen 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 iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 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

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

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; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV.
tel. 553405.
Ópen 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.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dörpscentrum, 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, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 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.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0.45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 15,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor (5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
met gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst

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

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

• Noten te koop. Zelf rapen.
Zaterdag 13 oktober, van 9-12
uur. Huize Zelle, Ruurloseweg
92, Hengelo G.

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

• Pure aloe-vera producten
dragen bij aan een gezonder
en natuurlijk leven. Informatie
en verkoop Jannie Nijkamp,
Warnsveld (0575) 52 13 16 of
55 36 32.

• Laat u versieren bij de We-
reldwinkel (de nieuwe collec-
tie sieraden is binnen).

• Wegens emigratie te koop:
Peugeot 205 D grijs kenteken
(niet blijvend), eerste eigenaar,
b.j. '92. Slechts 70.000 km. Tel.
06 52006479. Beschikbaar
midden november.

• Te koop: Ford Fiësta 1.1 l
CLX b.j. '96 114.000 km; Peu-
geot 306 1.4 b.j. '94 115.000
km; Suzuki Swifl b.j. '94
79.000 km; Peugeot 205 EX
1.1 b.j. '89 74.000 km; VW Golf
1600 b.j. '88. Rietman Auto-
banden, tel. (0575) 46 27 79.

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte voor gezin, werkzaam
in een kwekerij. Voorkeur liefst
buitengebied van Hengelo
(Gld.) en omgeving. Tel. (0575)
46 44 94.

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

• Te koop: 4,03 ha goede
landbouwgrond gelegen aan
de Krommedijk in Hengelo. Tel.
(0575) 44 13 13.

• Te koop: diverse lampen;
21/2-zits bank; salontafel; side-
table; dressoir + grote wand-
spiegel; oud kastje met glas.
Alles grenen en z.g.o.h. Tel.
(0575) 51 99 18 tussen 19.00
en 21.00 uur.

• Wij zoeken een lieve oppas
voor onze drie kinderen voor
ma. en di. Oude kern Warns-
veld. Tel. (0575) 52 07 51 (na
20.00 uur).

• Hiep, hiep, hoera, Ineke
wordt morgen 40 jaar!

• De hele maand oktober alle
rode wijn in de aanbieding.
Wereldwinkel Vorden.

• Dringend gezocht wegens
beroepswerkzaamheden in de
regio: woonruimte. Tel. 06
28763116 of De Graafschap
Dierenartsen.

• Te koop: 2 ha mais. Vierak-
ker, tel. (0575) 52 14 00.

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

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Vaak zijn mensen met va-
ge klachten overal al geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel doen. Na de hea-
ling kan de energie weer stro-
men en komt er ruimte van
binnenuit. Bel voor informatie
met Marg Bekken, tel. (0573)
45 32 46.

• Leuke funktie voor duizend-
poot (jong of oud). Prima sala-
ris. Zie advertentie op pag. 7.

Buiten wordt het grauw, bij ons volop kleur in ons groeten- en fruitassortiment

MALTEZER WEKEN

Met ingang van 01-10-2001
ben ik verhuisd van

De Bundeling in Ruurlo naar

de Leeuwerikweide
afdeling „Jobstede"

te Zutphen.

Alie Oogjes-Straatmans

Nog volop

verse snijbloemen.
kalebassen, walnoten en

andere snuisterijen.
Open: alle dagen tot 22.00 uur.

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl

Het COSBO Vorden
(ANBO - KBO • PCOB)

Gezellige middag voor
Vordense senioren

met medewerking van
„DE BARKELVROUWLEU".

Zaterdag 13 oktober a.s. in
„De Herberg", Dorpsstraat 10

aanvang 14.00 uur.

Entree f 10,- (inclusief 1 consumptie + lot)

De zoetste druiven

Rosaki druiven
heel kilo 398
Blanke

witlof
500 gram 249
Uit de Hollandse boomgaarden

Elstar handappels 4 AQ

Heerlijk van de chef

Malta-salade
200 gram 298
Alleen even bakken

Maltezer roerbak
500 gram 398
Versgesneden

andijvie 298500 gram

Lekker toetje St. J U l Jan-deSSGll per bakje O\7Ö
Aanbiedingen week 41

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

Perenvlaai
groot M Om klein m mm

Vruchtenvlaai
ff.50

v . J

Sa ucijzen broodjes
a95

m
v J

Bij aankoop van

Waldkorn croissants
en/of Muffins
1 knip in uw spaarkaart

v J

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

Si,
te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

TE KOOP:

1.39 ha cultuurgrond
gelegen aan de Hilverinkweg, Vorden.

Inlichtingen:

^\ jkji JL fk f Vierakkersestraatweg 26
WfVt/\IH 7233 SG Vierakker

\AQTr* o c n Telefoon <0575)4413 31
VAO l UUCU mobje, Q6 22684706

Steun de clubs.
koop een lot!

Opgelet u leunt de lotenverkopers van &-<^^sgSs.'"^
de Grote Qubactie weer aan uw deur j^^ï&\^\
verwachten. Zij zijn lid van een vereni- jT. v\| J
ging uit uw buurt Ze verkopen loten uLJ
waarvan 80% van de opbrengst direct rSfc"*-— -J^
in hun clubkas belandt Deze verenigin- /li^**^
gen kunnen het geld goed gebruiken. 1

Doe mee en win
Natuurlijk koopt u in de eerste plaats een lot om de dub
te steunen. Maar dat is niet alles: u maakt zelf ook kans
op de hoofdprijs van twee ton belastingvrij, een exotische
vakantie of één van de 40.000 andere prijzen met een
totale waarde van 1,8 miljoen gulden.

<C$J GROTE CLUBACTIE

Postbus 90100, 5000 IA Tilburg - tel 013 - 455 28 25
www.dubafti9.nl

«
.



Op 10 oktober 2001 hoop ikVol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij ons
zoontje en broertje

A.J. Tennissen
90 jaar te worden.Jaron

Marien
Ik wil dit vieren op zaterdag 13 oktober.
Wie mij wil feliciteren is van harte welkom
van 14.30 tot 16.30 uur in zaal Wolbrink, |
Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Hij is geboren op 1 oktober 2001 om 2.47 uur,
weegt 3560 gram en is 52 cm lang.

Niek & Rose Kosse-Strijd
Sem Beukenlaan 25

7255 DK Hengelo (Gld.)
•Insulindelaan 52

7251 EK Vorden
Tel. (0575) 55 37 99

Rose en Jaron rusten van 12.00 tot 15.00 uur en
na 22.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Aaltjen Sofie Catharina

Anna Sofie

Zij is geboren op 3 oktober 2001,
weegt 3676 gram en is 50 cm lang.

Jurgen en Martine Damen-Hendriksen

Dreef 11
7255 WV Hengelo (Gld.)

Dj! Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van on- $
ze dochter

Marise
Elisabeth

Zij is geboren op 3 oktober 2001 om 11.00 uur,
weegt zowat 31/2 kilo en is iets meer als een hal-
ve meter lang.

Anja en Hans den Bakker

Toverstraat 16a
7223 LP Baak

« jrcdb@tref.nl - Tel. (0575) 44 29 10
l

Op donderdag 18 oktober 2001 vieren wij
ons 40-jarig huwelijksfeest.

Piet Vliem
n
&

Riek Vliem-Kreunen
Wij nodigen u uit op onze receptie van
16.00 - 17.30 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden.

Oktober 2001
Kamphuizerweg 1
7251 KC Vorden

Op dinsdag 23 oktober a.s. zijn wij 50 jaar
getrouwd.

Tennis Lijftogt

Annie Lijftogt-te Brake
Wij hopen dit met onze kinderen, kleinkin-
deren en u te vieren.

Op 23 oktober a.s. houden wij receptie van
15.30 tot 18.30 uur in partycentrum „Lan-
geler", Spalstraat 5, Hengelo (Gld.).

Kieftendorp 5
7255 MG Hengelo (Gld.)

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van onze zwager

Gerrit Klein Zessink
echtgenoot van Betsie Klein Zessink-Buunk

Jongen, heel erg bedankt voor de geweldige be-
zorgdheid en de fantastische verzorging die je on-
ze zus/schoonzus altijd hebt gegeven.

Doesburg:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Vorden, 5 oktober 2001

D. Kok-Buunk
R. Kok
J. Buunk
J. Buunk-Nieuwenhuis
W. Buunk
S. Buunk-Bonke
R. Otten-Buunk
J. Otten t
D. Buunk
E. Buunk-Eggink

Tot ons grote verdriet is heengegaan onze oom

Gerrit Klein Zessink

Een kerel waar je altijd aan kon kloppen voor zowel
raad als daad.

We zullen je missen.

Vorden, 5 oktober 2001

Neven en nichten

Enige en algemene kennisgeving.
,,/A/s verder leven lijden wordt, is rusten goed."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan, onze zorgza-
me moeder, groot- en overgrootmoeder

Heintje Heijink-Lenderink
weduwe van Jan Heijink

op de leeftijd van 96 jaar.

Vorden:

Warnsveld:
Vorden:

Alie Poelder-Heijink
Jaap Poelder
Koos en Dorethé
Alex en Erna

Sanne

Onze spedale dank gaat uit naar het verplegend
personeel van Verzorgingshuis „de Wehme"

te Vorden voor de liefdevolle verzorging.

7 oktober 2001
Verzorgingshuis „de Wehme", Vorden

Correspondentieadres:
Fam. Poelder
Hoetinkhof 19, 7251 XM Vorden

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
worden gehouden op donderdag 11 oktober om
10.45 uur in de aula van de Usselzaal van cremato-
rium Dieren, Imboslaan 6.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er gelegen-
heid om afscheid van haar te nemen.

Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie
condoleren in de ontvangkamer van het crematori-
um.

Na veel strijd is ingeslapen onze lieve vriend

Jan Eskes

* Zwolle, 13 april 1933 t Ede, 4 oktober 2001

Marie Lauckhart
P. Hoevers
Karin, Martin
Ethel en Hans
en kinderen

Voor uw blijken van medeleven na het plotselinge
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Derkjen Ruesink-Broekgaarden

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Gerrit Ruesink
Berti en Bernadet
Wim en Helene
Jaap en Gerdien
en kleinkinderen

Vorden, oktober 2001

Wereldberoemd
bij u in de buurt

De Smaakvolle Streekweken

119
Hausmacher, 100 gram.

11QQ
3 rookworsten

Kalkoenroulade, 100 gr.

Weense worstsalade, 100 gram

Entre cote, 100 gram

189

283

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

Contact/es?

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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



QEMEENTE BULLETIN yORDEN
KWKV^

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefox:(0575)557444

• 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 dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 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 urn-
en volgens afspraak.

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

• woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

• donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

• vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

r
ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u
vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 16
oktober 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- Subsidie stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 16 oktober 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- Assessmentonderzoeken selectie nieuwe directeur van de Dorpsschool
- Subsidiebeleid werkzoekenden
- Aanvullend forfaitair bedrag op een CW-vervoerspas
- Optimalisatie afvalverwijderingsstructuur
- Sanering tankstation Zutphenseweg 85
- Oordeel over het Herindelingsontwerp Achterhoek-Graafschap-Liemers.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert
deze maand niet omdat er geen agendapunten zijn.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 oktober om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Subsidie stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg
- Assessmentonderzoeken selectie nieuwe directeur van de Dorpsschool
- Subsidiebeleid werkzoekenden
- Aanvullend forfaitair bedrag op een CW-vervoerspas
- Optimalisatie afvalverwijderingsstructuur
- Sanering tankstation Zutphenseweg 85
- Oordeel over Herindelingsontwerp Achterhoek-Graafschap-Liemers

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen
dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u eerder in
kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk
maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente
secretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.

UBSIDIE STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK
OP DE KRANENBURG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg een éénmalige waarderings-
subsidie te geven van f15.000- (€ 6806,70).
Het doel van de Stichting is het behoud van de Antoniuskerk in Kranen-
burg. De Stichting beheert de kerk en heeft er een zinvolle bestemming
aan gegeven door er een heiligenbeeldenmuseum te vestigen. Ongeveer
350 beelden hebben er een plek gevonden. Dit museum trekt veel be-
zoekers (het eerste jaar 6000), waardoor het tevens een toeristische
slechtweervoorziening is geworden.
De Stichting wil de presentatie van de beeldencollectie en de toegan-
kelijkheid ervan verbeteren. Daarvoor willen zij een grootbeeldscherm
aanschaffen met projectieapparatuur voor de diaklankpresentatie. Een
deel van de beelden staat in de sacristie, waar ook het klankbeeld wordt
getoond. Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel is de sacristie
moeilijk toegankelijk. De Stichting wil voor hen een rolstoellift aanbrengen.
Voor zowel de diaklankpresentatie als de rolstoellift stellen burge-
meester en wethouders de gemeenteraad voor een waarderingssubsidie
te geven van f 15.000- (€ 6806,70).

NZAMELACTIE KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN
DOOR SCOUTINGGROEP VORDEN

De Scoutinggroep Vorden organiseert in samenwerking met de Vordense
Ondernemers Vereniging en de gemeente Vorden een huis-aan-huisinza-
melingsactie in de kom van Vorden op maandag 29 oktober aanstaande
vanaf 18.00 uur. In het buitengebied worden een aantal inleverpunten
gecreëerd waar u de kleine elektrische apparaten, zoals koffiezetapparaten,
strijkijzers en snelkokers, kunt inleveren. Nadere berichtgeving volgt in
'Contact' van de komende weken.

Het collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem, de Regiotaxi IJsselstreek,
rijdt sinds l oktober 2000. Dit is een openbaar vervoerssysteem waarvan
iedereen gebruik kan maken. Het systeem is ook geschikt voor mensen
met een handicap. Voordat de Regiotaxi IJsselstreek van start ging kregen
mensen met een indicatie op grond van de Wet voorzieningen gehandi-
capten een financiële tegemoetkoming in de extra kosten die zij moesten
maken voor hun vervoer.

Voor het eerste jaar dat de Regiotaxi IJsselstreek reed, kregen zij nog een
forfaitaire bijdrage van f300 — (€ 136,13). Dit om de algemene extra kos-
ten te dekken zoals de vervoerskosten buiten de tijden dat de Regiotaxi
rijdt, het bellen met de Regiotaxi of voor kosten als redelijkerwijs geen
gebruik gemaakt kan worden van de Regio taxi. Alle aan de Regiotaxi
deelnemende gemeenten kenden zo'n forfaitaire bijdrage toe.

Omdat de Regiotaxi IJsselstreek nog niet op een zodanig kwaliteitsniveau
functioneert zoals het zou moeten en de bovengenoemde kosten extra
kosten blijven, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad
voor om de forfaitaire bijdrage van f 300,— (€ 136,13), met één jaar te
verlengen.

' V\f ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de
openingstijden, met ingang van 12 oktober tot en met 23 november 2001
ter inzage de besluiten tot gedeeltelijke intrekking van de aan

de heer J.M. Pelgrum, Hamminkweg4,7251 RB Vorden op 6 februari 1990
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief
melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 7 maart 1996) voor een agra-
risch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie H,
nummer 1226, adres inrichting: Hamminkweg 4 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder,
gedeeltelijk in voor de verkoop van (bruto) 215,5 kilogram NH3 produc-
tieruimte aan het agrarisch bedrijf van Maatschap Jansen, Rossweg 13,
7245 NJ Laren (gemeente Lochem).

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 562,5 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 44 % af van 5826 naar
3265 mol.

aan de heer J.W. Lindenschot, Nijlandweg l, 7251 KK Vorden op 5 novem-
ber 1985 verleende gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie C, nummer 1266 en 1268, adres inrichting: Nijlandweg l te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder,
gedeeltelijk in voor de verkoop voor het pluim veegedeelte (bruto 821,4
kilogram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging vee
houderijtakken".
Vergunninghouder houdt 272,1 kilogram NH3 productieruimte. De
depositie neemt met 75 % af van 285,8 naar 94,7 mol.

aan de heer J. ter Maten, Zutphenseweg 113, 7251 DN Vorden op 15
december 1998 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieu-
beheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie L, nummer 167 en 168, adres inrichting:
Zutphenseweg 113 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder,
gedeeltelijk in voor de verkoop van (bruto) 1400 kilogram NH3 productie
ruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Verbücheln, Loilderhof-
weg 2b, 6941 RW Didam.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 132,5 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 91,3 % af van 187,6 naar
17,8 mol.

aan de heer H.J. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 HS Vorden op 2 juli 1991
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, nummer 328, adres inrichting: Strodijk 19 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder,
gedeeltelijk in voor de verkoop van:
- (bruto) 860 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf

van maatschap G.H. en H.G.H. Pieper, Borculoseweg 74, 7151 MS Eiber-
gen en

- (bruto) 200 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf
van de heer J.H.F.L.M. Berndsen, Tatelaarweg 24, 6941 RB Didam.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 592 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 64,2% af van 574,9 naar
206 mol.



Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 24 november
2001.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de ter-
inzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 12 oktober tot en met 26 oktober 2001 ter inzage een
melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
de heer HJ. Krijt, 't Heegken 5, 7251 PW Vorden van 11 september 2001,
ingekomen 12 september 2001, waarbij hij meldt dat een kapschuur voor
garage- en bergingsdoeleinden op het terrein der inrichting, adres 't
Heegken 5-7 te Vorden, zal worden opgericht.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
op 2 mei 1994, onder nr GG-605 verleende revisievergunning (inclusief
melding van 5 februari 19^98, onder no M-829) of de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of gro-
tere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de ver-
gunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer'kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 12 okto-
ber 2001 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter
advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften.
Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich te
vens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om
een voorlopige voorziening te treffen.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot ge-
deeltelijke intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden,

met ingang van 12 oktober tot en met 26 oktober 2001 ter inzage de ont-
werp-besluiten tot gedeeltelijke intrekking van de aan

de heer B.J.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden, op 25 maart
1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf (inclusief melding 8.19 Wet milieubeheer van 12 maart
1998) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N,
nummer 186, adres inrichting: Holskampweg 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, gedeeltelijk in te trekken om (bruto) 192,5 kilogram NH3
over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van Maatschap Pardijs,
Bolksbeekweg 14. 7241 PH Lochem.Vergunninghouder houdt 551,3 kilo-
gram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 25,8 % af van 41,7
naar 30.9 mol.

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

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, in te trekken om (bruto) 110 kilogram NH3 productie
ruimte over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer H.
Haverkamp, Bouwhuisweg 4, 7245 VK Laren Gld (gemeente Lochem).

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 431,6 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 13,8 % af van 51,3 naar
40,9 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 27
oktober 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

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

openbare kennisgeving ontwerp-besluiten
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van
Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 12 oktober tot en met 9 november 2001, ter inzage
de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: de heer HJ. Boersbroek
adres: Brandenborchweg 6
woonplaats: 7251 MC Vorden
voor: een veranderings/uitbreidingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met schapen
adres van de inrichting: Brandenborchweg 6

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:
adres van de inrichting:

de heer EJ. Lettink
Lieferinkweg 3
7251 NV Vorden
een oprichtingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee en rundvee
Lieferinkweg 3

Strekking van de ontwerp-besluiten:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 10 november 2001. Indien
u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 10 november 2001.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Deldenseweg 8 (*)
Koekoekstraat 15, Vierakker ("
Rondweg 2
Strodijk 19

aanvrager
DJ. Besselink
GJ. van Til
J. Groot Jebbink
HJ. Wuestenenk

inhoud
verbouwen woning
vergroten veeschuur
uitbreiden bedrijfspand
bouwen bedrijfspand

datum ontvangst
26-09-2001
27-09-2001
01-10-2001
02-10-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid om in de periode van
11 oktober tot en met 7 november 2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een
gebied, waarvoor een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en
wethouders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet amandelen omdat de
bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmings-
plan.

ERGUNNINGEN

bouwen

Plaats
Kapel weg 2, Vorden

kappen
plaats
Kapelweg 2, Vorden

aanvrager
B.L. Kistemaker

aanvrager
B. Kistemaker

inhoud
bouwen stallingsruimte

inhoud
vellen 2 wilgen

vrijstelling
bouw stallingsruimte

herplantplicht
2 berken (maat 8-10)

Overige
Aan de Graafschaprijders is een vergunning verleend voorde Oost-Gelderlandrit op 3 november 2001.

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

ANMELDEN GEMEENTELIJKE PROJECTEN LANDSCHAPSBEHEER

Sinds 1996 geven burgemeester en wethouders uitvoering aan het Landschapsbeleidsplan Vorden. Inmiddels
hebben wij ruim 100 projecten, gericht op het behoud, de ontwikkeling en het versterken van natuur- en land-
schapswaarden, gerealiseerd. Er zijn ondermeer kikkerpoelen gegraven, houtsingels en meidoornhagen
geplant en erfbeplantingen onderhouden. Het uitvoeringvan deze projecten vormt een belangrijke, positieve,
bijdrage aan de kwaliteit van natuur en landschap.

Ook voor het seizoen 2001-2002 hebben burgemeester en wethouders weer middelen beschikbaar voor
het uitvoeren van projecten. Subsidie kan worden verstrekt aan particulieren in de kosten van het
projectmatig aanleggen van natuur- en landschapselementen (o.a. singels, houtwallen, erfbeplantingen,
meidoornhagen en kikkerpoelen). Ook het onderhouden van erfbeplantingen kan, onder bepaalde
voorwaarden, worden gesubsidieerd.

Indien u belangstelling heeft voor het uitvoeren van een project of meer informatie wenst over de voorwaarden
waaronder wij subsidie verstrekken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling gemeentewerken, telefoon
0575-557 554. Aanmelden is nog mogelijk tot uiterlijk l november 2001.

NTWERPBELEIDSPLAN 2002 ALGEMENE BIJSTANDSWET, IOAWENIOAZ

Openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht/

Van 11 oktober tot 10 november aanstaande ligt dit ontwerpbeleidsplan 2002 voor iedereen gedurende de
openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de sector samenleving in de units. Gedurende deze termijn
kunt u uw zienswijze over dit plan bij burgemeester en wethouders kenbaar maken, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk.



E EURO KOMT

Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over
met de gulden, de mark of de franc. Het zal wel even wennen zijn. Maar
ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een
brood in Spanje of Finland met dezelfde munt af als in Nederland.

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (DING)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (FLOF)
België Italië Portugal Spanje (BIPS)

Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank
waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of
wisselen, maar hiervoor kunnen provisiekosten in rekening gebracht
worden.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de
Nederlandse Bankom deze in te wisselen. Dat kan voor munten tot l
januari 2007, bankbiljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse
Bank worden ingewisseld tot 2037.

Automatische omzetting in euro's
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc,
wordt automatisch omgezet in euro's. Daar heeft u geen omkijken naar.
Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's.
Uw bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is
lichtgeel. Dat is zo gedaan om verwarring te voorkomen.

Cadeautje
Iedereen vanaf 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse
euromunten krijgen. Betalen ermee kan pas vanaf l januari 2002. U kunt
er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon waarmee u een eurokit
kunt halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (f8,55) (l, 2, 5, 10, 20 en
50 eurocent en l en 2 euro).

Euromunten te koop vanaf 17 december 2001
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l
januari 2002 euro's terug als wisselgeld. Ook als u met guldens betaalt.
Het afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent.
U kunt dit voorkomen door er voor te zorgen om zo snel mogelijk met
euro's te betalen. Als u met pinpas, chip- of creditcard betaalt gebeurt dit
automatisch.
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan
voor f 25,- pakketten te koop met euromunten: 4 munten van l eurocent,
3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20 eurocent,
5 van 50 eurocent, 3 van l euro en 2 van 2 euro. (€ 11.35 x 2,20371 =
f25,00).

Rekenen
De officiële koers van de euro is f2,20371. Moeilijk om mee te rekenen.
Handiger is het rekensommetje:

Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tel daar 10% bij op.
5 euro = 2x5 gulden = 10 gulden + 10 procent = f 11,-.
Omgekeerd werkt het net zo:
4 gulden : 2 = 2 euro -10 procent = € 1,80.

Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes
voor weinig euro te koop.

Op vakantie in 2OO1 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer
geldig. De munten kunt u in Nederland niet meer omwisselen. Wel kunt
u deze munten bij banken afgeven die ze doorgeven aan instellingen die
goede doelen behartigen. Tot l april 2002 kunt u wel buitenlandse bank-
biljetten inwisselen, maar u betaalt transactiekosten.

Meer informatie?
Bel gratis de Eurolijn: 0800-1521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur.
Of kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

UBSIDIEBELEID WERKZOEKENDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de
Verordening subsidiebeleid inschakeling werkzoekenden en vrijlating
inkomsten Algemene bijstandswet vast te stellen

In het voorjaar van 2000 kreeg het thema "armoedeval" veel politieke
aandacht. In navolging van onderzoeken over de armoedeval besloot de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het instellen van een
zogeheten werkaanvaardingssubsidie, opdat het voor mensen met een
uitkering of een gesubsidieerde arbeidsplaats aantrekkelijker wordt een
reguliere baan te aanvaarden.

Burgemeester en wethouders willen met de verordening bereiken dat
mensen die een uitkering of een gesubsidieerde dienstbetrekking
hebben op zoek gaan naar een betaalde baan.
Mensen met een uitkering zonder (of met) gedeeltelijke arbeidsplicht
worden gestimuleerd maatschappelijk nuttige activiteiten té verrichten.

ERINDELINGSONTWERP ACHTERHOEK, GRAAFSCHAP
ENLIEMERS

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om te reageren
op het herindelingsontwerp van gedeputeerde staten van de provincie
Gelderland.
Gedeputeerde Staten willen Vorden, Hengelo en Steenderen samenvoegen.

Vorden wil samen met Hengelo en Steenderen en de gemeenten Hummelo en Keppel en Zelhem één gemeente
vormen.

Door deze vijf gemeenten samen te voegen zal een nieuwe en robuuste gemeente ontstaan die een functionele
eenheid is. Zelhem en Hummelo en Keppel passen als plattelandsgemeenten functioneel veel beter bij de VHS-
gemeenten dan bij de stedelijke centrumgemeenten Doetinchem en Doesburg. Door de grotere omvang zal de
nieuwe gemeente een krachtig bestuur en ambtelijke organisatie kunnen krijgen, zodat de lokale taken zelf-
standig vervuld kunnen worden.

Ook in regionaal verband kan een grote plattelandsgemeente een rol van betekenis vervullen. Ook vinden burge
meester en wethouders dat er een meerwaarde is door de samenhang tussen de gemeenten. De geografische
ligging laat een natuurlijke aansluiting zien in termen van landschap, economie, cultuur en volksaard.

Doetinchem en Doesburg hebben geen gebiedsuitbreiding richting de VHS++ gemeenten nodig om hun
centrumtaken in de toekomst te blijven doen. Uitbreiding voor woningen of bedrijven richting Zelhem en
Hummelo en Keppel is niet aan de orde, volgens burgemeester en wethouders.
Over de grenscorrectie die in het oosten van de gemeente zou moeten plaatsvinden, zijn burgemeester en
wethouders van mening dat dit niet aanvaardbaar is. De Wiersse en omgeving bij Ruurlo-Borculo-Neede voegen
is alleen al voor het toeristisch-recreatieve product "Vorden kastelendorp" een slechte zaak.

FSLUTTING DORPSSTRAAT EN ZUTPHENSEWEG

In verband met het vervangen van een straatkolk (ter hoogte van Dorpsstraat 11 in Vorden) en het maken van
een nieuwe rioolaansluiting voor de Rabobank (Zutphenseweg 26) zijn de Dorpsstraat en de Zutphenseweg op
maandag 15 oktober afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt om Vorden geleid. Winkels en bedrijven blijven,
via onder andere de burgemeester Galleestraat en de Raadhuisstraat, bereikbaar.

ROENAFVAL: BRENGPUNT EN HUIS-AAN-HUIS INZAMELING

Met de komst van het brengpunt grof snoei- en tuinafval in 2001, is er door veel mensen gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid. Tijdens de maanden april tot en met september kon u elke 2e zaterdag van de maand uw
snoei- en tuinafval afleveren op het parkeerterrein bij sporthal
het Jebbink. Op zaterdag 10 november 2001 en zaterdag 12 ja-
nuari 2002 zijn weer de eerstvolgende mogelijkheden om uw
groenafval bij het brengpunt in te leveren. Tussen 10.00 uur en
13.00 uur is er een medewerker van Berkel Milieu aanwezig om
uw groenafval aan te nemen.
Momenteel wordt onderzocht of er vanaf 2002 mogelijkheden
zijn om een tweede brengpunt te starten op Het Hoge.

Door het brengpunt is er verwarring ontstaan over de in-
zameling van het grof snoei- en tuinafval. Naast het breng-
punt wordt het grof snoei- en tuinafval in het voor- en na-
jaar ook nog steeds huis-aan-huis ingezameld. Dit najaar
is dat op 30 oktober en 12 december 2001.
In de bebouwde kom wordt het groenafval huis-aan-huis opgehaald. Bewoners van het buitengebied
kunnen na een telefonische melding via de AfVal-Informatie-Lijn gebruik maken van de inzameling
van het groenafval. Zie hiervoor ook de AfValkalender.

AAL DE WINST UITJE AFVAL

Via 'Contact' hebben burgemeester en wethouders u het afgelopen jaar geïnformeerd over het scheiden van
afval. Nadat uit onderzoek bleek dat veel GFT in het restafval werd aangetroffen, is veel groen afval gescheiden
ingezameld via het brengpunt GFT bij de sporthal 't Jebbink. Resultaat: 10% minder GFT in het restafval.
In de container met het restafval treffen we nog steeds veel grof afval, papier en GFT. Om de kosten van de
afvalinzameling en -verwerking in de hand te houden en het scheiden van het afval te verbeteren, komt deze
maand een voorstel in de gemeenteraad.

Afvalbrengpunt grof afval en GFT
Uit de afvalenquête en de reacties bij het brengpunt GFT blijkt veel waardering voor een afvalbrengpunt.
Het brengpunt GFT laat zien dat inwoners bereid zijn het groenafval weg te brengen.
Voor de verschillende fracties afval zijn brengpunten. Klein chemisch afval (KCA) kunt u maandelijks bij de
chemocar op de weekmarkt inleveren. Voor grof afval kunt u naar het brengpunt in Lochem of Zutphen.
Waarschijnlijk vanwege de grotere afstand naar deze brengpunten bestaat ongeveer 14% van het restafval uit
grof afval.
Door het samenvoegen van de inzameling van deze fracties kan u het afval in één rit wegbrengen, waardoor
het scheiden van het afval nog makkelijker wordt. Een nieuw mobiel afvalbrengpunt vervangt enkele andere
brengpunten, zoals voor KCA, vlakglas en GFT. Voor het overige is het een aanvulling op het bestaande inzamel-
systeem (dus geen inzameling van oud papier en textiel). De afvalbakken worden maandelijks op een vrijdag
(vooraf aan bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de maand) op de gemeentewerf aan het Hoge geplaatst, zaterdag
kunt u het afval inleveren en de daaropvolgende maandag worden de volle bakken weer opgehaald.

Tariefdifferentiatie (diftar)
Diftar is een verzamelnaam voor systemen, waarbij de hoogte van het afval tarief meer afhankelijk is van de
hoeveelheid afval, die u aanbiedt.
De gemeenten, die aangesloten zijn bij het inzamelbedrijf Berkel Milieu, hebben de effecten van diftar op basis
van volume/frequentie en gewicht onderzocht. Diftar op basis van gewicht, waarbij de hoogte van het tarief
afhankelijk is van een basistarief en de aangeboden kilo's afval, is het meest toegespitst op het principe 'de
vervuiler betaalt', maar de kosten zijn heel hoog. Bij diftar op basis van volume/ frequentie, waarbij de hoogte
van het tarief afhankelijk is van het basistarief, de grootte van de container en het aantal keer dat de container
aan de straat wordt gezet, zijn de kosten en baten beter in verhouding, waardoor het financieel risico bepe
blijft en een redelijk milieurendement kan worden bereikt. De ervaring is dat bij diftar op basis van volu,
frequentie de hoeveelheid zwerfvuil niet of nauwelijks toeneemt.
Invoering van diftar op basis van volume/frequentie vindt mogelijk per l juli 2003 plaats. Burgemeester
wethouders onderzoeken gezamenlijke invoering met de gemeenten Hengelo en Steenderen.

Overige maatregelen
Bij diftar is het van groot belang dat u de mogelijkheid heeft het afval te scheiden, zodat u de hoogte van het
tarief kunt beïnvloeden. Laagdrempelige voorzieningen stimuleren gewenst gedrag. Maatregelen zijn tevens
nodig om de mogelijk negatieve effecten van diftar te voorkomen/minimaliseren. Bij de invoering van diftar
stellen burgemeester en wethouders als maatregelen voor:
- verkoop van compostvaten tegen een verlaagd tarief;
- aanleg van milieustraten waar papier, drankkarton, textiel en glas kan worden gebracht;
- vaker versturen van de afvalrekening (bv. eenmaal per kwartaal);
- brengmogelijkheid voor luierafval;
- extra formatie voor de handhaving van de milieuregels;
- betere informatievoorziening, bijvoorbeeld bij de afvalkalender en Internet.

Voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de intentie uit te spreken met ingang van
l juli 2003 over te gaan tot het invoeren van tariefdifferentiatie op basis van volume/frequentie en om daarbij
de maatregelen te nemen die hierboven staan.



HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

Contactjes?

tussen vraag en

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

VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden KNIPKAART

bij aankoop van Waldkorn croissants of muffins.

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
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)551514

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

12 lessen f 180,-.

Aanmelden: (0573) 44 11 38

VLAAI VAN DE WEEK:
Bitterkoekjes vlaai f 11,-

Caramel-notencake f 6,50

Gevuld speculaastaartje f 10,-

Witte broodjes
6 halen 5 betalen

Dorpirtrut 11 Vordtn ttltfoon 551373

f Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

B•B~> «Jfe.

BOVtt

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

ASSURANTTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Leuke functie voor

DUIZENDPOOT
(jong of oud).

Kinderopvang, licht huishoudelijk werk,
prima salaris. Werktijden: ma., di. en do.

van 15.30 tot 17.30 uur. Wo. en vr. in overleg.
Bel nu 06 20535152.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 4 oktober tot en
met woensdag 7 november 2001, voor een ieder ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage ligt de door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde wijzigings-
plannen ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening van het bestemmingsplan „Buitengebied 1982"
voor:

1. het perceel Zomervreugdweg 6;
2. het perceel Reeoordweg 6.

De plannen voorzien in de wijziging van de bestemming
agrarisch bouwperceel in woondoeleinden.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen de goedgekeur-
de plannen kan, gedurende de termijn van ter-inzage-
legging, tegen de besluiten beroep instellen. U kunt uw
beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de be-
roepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te tref-
fen. De besluiten treden in werking daags na afloop van
de ter-inzage-legging, tenzij om voorlopige voorziening
is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Aan
de indiening van zowel een beroepschrift als een ver-
zoek om een vooRlopige voorziening zijn kosten ver-
bonden.

Vorden, 3 oktober 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Boekenbeurs
zaterdag 20 oktober
in de Voorde te Vorden
van 9.30 tot 16.00 uur.

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



Ratti dames in het nieuw

Afgelopen zondag zijn de dames
van sv. Ratti geheel in het nieuw
gestoken door Pizzeria King uit
Vorden.

Een stelletje dames dachten kom
we gaan even iets eten bij de nieuwe
Pizzeria King en in een vriendelijke
en gezellige sfeer werd er onder

het eten gepraat over allerlei dingen
die in en rondom vorden gebeuren.
Op een gegeven moment ging het
gesprek natuurlijk over dames-
voetbal en het tenue dat eigenlijk
aan vervanging toe was. Daarop
antwoordde men dat we maar
eens moesten komen praten. In
zeer prettig gesprek met dhr. S.

Akyar en dhr. H. Yesil van 'Pizzeria
King' en sv. Ratti bleek al gauw dat
men graag bereid was iets voor de
vereniging te willen doen. Dit
resulteerde afgelopen zondag in
de officiële overhandiging van het
tenue. De wedstrijd die daarop
volgde werd ook nog eens met 5-1 ge-
wonnen dus het feest was compleet.

Tuurlijk Antoon Peters

Maandag 25 september 2001
zijn een aantal personen bin-
nen sv Ratti door het bestuur in
het zonnetje gezet. Allereerst
zijn B. Nijhof en L. Bleumink be-
dankt voor hun tomeloze inzet.
Deze twee heren beheren met
zijn tweeën de terreinen en de
gebouwen rondom accommo-
datie 'de Eik'.

Ook aan de inzet van een ander lid
van de sportvereniging werd aan-
dacht besteed. Drie seizoenen lang
heeft Antoon Peters de selectie van

sv Ratti onder zijn hoede gehad.
Door omstandigheden gedwon-
gen, is Peters drie seizoenen gele-
den begonnen met een zeer jonge
spelersgroep dat uitkwam in de
zesde klasse. Ondanks het feit dat
de resultaten, met name in het be-
gin, tegenvielen, bleef de groep bij
elkaar en hield men plezier in het
voetballen. Daardoor beschikt sv
Ratti nu over een (nog jonge) goe-
de en gedreven groep spelers die
in de nabije toekomst ook meer re-
sultaten zullen behalen. Dit is
voor een groot deel te danken aan

de positieve benadering en inzet
van Antoon Peters.

Het bestuur van sv Ratti heeft in
verband met bovenstaande ge-
meend Antoon Peters een ludiek
(reclame)bord te schenken, waar-
op de kreet 'tuurlijk' staat ver-
meld. Dit was namelijk zijn strijd-
kreet tijdens de diverse trainingen
en wedstrijden. Omdat het bord
geplaatst is naast het reclamebord
van zijn schildersbedrijf komt het
aangeboden bord erg goed tot zijn
recht..

Concert Vordens Mannenkoor
met Jan Vayne
Het Vordens Mannenkoor geeft
op vrijdag 9 november en zater-
dag 1O november in de Christus
Koningkerk een concert met
medewerking van de bekende
pianist Jan Vayne. Met dit con-
cert wil het koor op luisterrijke
wijze uiting geven aan het feit
dat zij al 65 jaar in Vorden en
wijde omgeving van zich laat
horen.

In 1936 werd de basis gelegd voor
het Vordens Mannenkoor. De
werknemers van de Empo rijwie
len fabriek vormden toen ter gele
genheid van de opening van hun
nieuwe fabriekscomplex een tijde
lijk koor.
Het plezier van het samen zingen
deed de deelnemers besluiten er
mee door te gaan. Zo kwam eerst
het "Empo's Mannenkoor" tot

stand waarvan de naam na korte
tijd veranderde in "Kunst na ar-
beid". Nadat leden van buiten het
bedrijf toetraden werd de naam
weer aangepast. Zo ontstond de
nieuwe naam "Het Vordens Man-
nenkoor".

In de tachtiger jaren bracht het
koor een kerstplaat uit, alsmede
de cd "Waar kastelen statig rijzen".

Op deze cd staat het Gelders Volks-
lied, wat regelmatig op Radio Gel-
derland is te horen. Dit Gelders
volkslied is door deze uitvoering
bekend geworden.

Het koor telt momenteel ruim 50
leden en staat sedert augustus
2000 onder muzikale leiding van
de enthousiaste dirigent dhr.
Frank Knikkink. De afgelopen
maanden heeft "Vordens Mannen-
koor" hard gewerkt aan de opna-
me van een nieuwe cd, die tijdens
de lustrumconcerten gepresen-
teerd zal worden. Van deze cd zul-
len tijdens de concerten diverse
muziekstukken te horen zijn.

Zoals hierboven is vermeld, zal Jan
Vayne medewerking verlenen aan
de twee jubileum- concerten. Jan
Vayne is in binnen- en buitenland
bekend. Na het conservatorium ge
volgd te hebben behaalde hij in
1990 zijn solistendiploma. Daarna
volgde de landelijke doorbraak op

TV en in talkshows. In 1997 brak
Vayne internationaal door. Een
concert in de Shakespeare Library
in Washington, tijdens het inau-
guratiebal van president Clinton,
ter ere van diens tweede ambtsju-
bileum, vormt ongetwijfeld een
hoogtepunt in de carrière van Jan
Vayne. Ook zal de pianiste Miriam
Versteegen het koor begeleiden.

Dat heeft zij in het verleden al
meerdere malen gedaan. Als solis-
ten treden op de bas Ludo Eykel-
kamp en zijn broer de tenor An-
toon Eykelkamp.

Trompettist Dick Boerstoel ver-
leent instrumentale ondersteu-
ning. Enkele leden van "Concor-
dia" uit Hengelo nemen het slag-
werk voor hun rekening.

Toegangskaarten zijn vanaf 13 ok-
tober te koop bij de VW kantoren
in Vorden en Hengelo en bij Besse
link Garantmarkt in Wichmond.

Het COSBOVorden, het samen-
werkingsverband van de drie
in Vorden werkzame ouderen-
bonden, ANBO, KBO en PCOB,
organiseert dit jaar een gezel-
lige middag voor alle senioren
uit Vorden.

De middag wordt gehouden op
zaterdag 13 oktober a.s. in de zaal
van 'De Herberg', Dorpsstraat 10.

Er zal die middag een leuk amuse
mentsprogramma met mede-
werking van 'De Barkelvrouwleu'
worden geboden en een loterij
met mooie en aardige prijzen zal
niet ontbreken.

Voor de entreeprijs krijgt men een
consumptie en een lot voor de
loterij. Informatie 0575-551276.
(Zie advertentie in Contact).

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

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

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

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

OKTOBER
10 Bridgen BZR Vorden.
10 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
13 HSVDe Snoekbaars: afsluiting

seizoen.
13 COSBO-Vbrden seniorenmiddag

in de Herberg.
15 Bridgeclub Vorden.
17 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
17 Welfare De Wehme: hancjwerk-

middag.
17 BZR Vorden: bridgen.

18 HVG Wildenborch: Ring mid-
dag in de kapel Wildenborch.

18 Bejaardenkring: bijeenkomst
Dorpscentrum.

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

ringsamenkomst.
18 HVG dorp Vorden: ringvergade

ring.
20 Kleine Axen: Yoka Braber, le-

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

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

Steege.
24 HVG Wichmond-Vierakker:

knipkunst.
24 BZR Vorden: bridgen.
25 HVG dorp Vorden:'Horen'.
25 PCOB, dhr. Zijlstra.
26 GLTO en jong Gelre feestavond

met revue in Dorpscentrum
29 Bridgeclub Vorden.
31 ANBO: klootschieten bij Kleine

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

Open Dag op 13 oktober a.s.

MRB Lensink opent showroom
Het bedrijf van LH. Lensink ge-
vestigd aan de Barchemseweg
in Lochem beschikt over een ei-
gen showroom aan de Ruurlo-
seweg 118 in Vorden.

Zo'n acht jaar geleden startte Len-
sink met de verkoop van Finstral
kunststof kozijnen, serres en deu-
ren. Ook zonwering werd in het as-
sortiment opgenomen. Een goede
formule zo blijkt nu: het bedrijf
heeft momenteel 3 medewerkers
in dienst en blijft groeien. Lensink
levert voornamelijk aan particulie-

ren en het werkgebied omvat de
gehele Achterhoek. Kunststof is
erg in trek, zowel in nieuwbouw
als renovatiewerk. Finstral staat
voor maatwerk in kunststof raam-
en deursystemen.

Aan de Ruurloseweg 118 in het
voormalige pand van de Welkoop
wordt een prachtige ruime show-
room gerealiseerd. Op den duur
zal ook het kantoor van Lensink
verhuizen naar dit pand. Op 13
oktober houdt Lensink een Open
Dag in de showroom.
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IDE MOLLE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Bananensoezen
5 halen 4 betalen

Waldkorn
luchtig meergranenbrood

bij 2 stuks gratis knex

Appel/tappen
4 stuks van f 7,00 voor ƒ 6,00

Appelroomrollen of
cranberryrollen

4 stuks van f 7,00 voor f 6,00

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

LVVj LVVj

Vindt u het leuk
om met mensen om te gaan?

In de VW-winkel Kerkstraat 1 te Vorden
is weer plaats voor

enige vrijwillige
medewerk(st)ers

Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met

Jopie Wullink, tel. (0575) 55 32 22
of 55 22 81

8
i

S
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

X RA AAN 31 3INGI N
31 IJVI N U VI RASSI N

HOLLANDSE kilo 9.s98

stuk

Grolsch herfstbok
2 x 6 pack van 15.90 voor 111
Croky chips
zak 300 gram a 2.62 3 zak halen 2 zak betalen

OP ONZE KAASAFDELING:

50% korting op 10 soorten Franse kaas!

bos van 5.95 voor

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

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

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

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

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 750 Mhz, 128 M
AMD Duron 850 Mhz, 428 Mb irjern (> K
AMD Athlon ThunggMMM ' *l

AMD Athlon ThuntótKJ» ddisk

SpelletjesPC
AMD Athlon Thunlilllf t!|4 'AM,
NVidia Riva TNT? |
AMD Athlon Thunif; .AMP
Geforce 2 MX 64 W AGf» X ;dî

v.a. f 1.645,-
f 1.645,-
f 1.745,-
f 1.845,-
f 1.995,-

f 21075,-

f 2.075,-

11 2.225,-

PC-133 MHz., UD> i||i|iiili|iletjesPC)
VGA, AC '97 èpuÉj OOÜf werkkaart,
1,44MB Diskdrive:,;' •r1|Qrdï.̂ D îièl B<te>Weel Muis.

Actie:
Mitsumi 8 x 4 x 32 CD-ReWriter f 199,-

17 inch monitor f 429,- • i.p.v. CD-Rom een LiteUn fTenc 10 x 40 C
• i.p.v. CD-Rom een 16 / 48 x DVD-speler f 109,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP
845C Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-

• 160W boxen f 25,- • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 - Bezoek op afspraak

Kijk voor meer
nieuws op:

Uw vloer...
Onze zorg !
Wij hebben een scala aan prachtige
vloeren in ons assortiment,
zowel in tapijt, vinyl als linoleum.
Met of zonder dessin, eventueel
gelegd met border of een ander
extra sprekend accent b.v. onder
uw eethoek. Wij maken uw vloer
op wens en adviseren u gratis
binnen uw budget.
Wij zijn immers professionals.

WAT WIJ BELOVEN,
MAKEN WIJ WAAR!

interieuradviseur

•̂
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de woonwinkel van Warnsveld'

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



aanhangwagens • paardentrailers
de Berken 19, Steenderen
Telefoon (0575) 45 15 32

VERUJMIMO

Kroesen-Bessetink
De Dunsborg 8

7255 PR Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 37 65

Fax (0575) 46 55 92

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

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

06 23734580

l
[OSMAN
•GR o EN SPECIALIST

Hovniersbedrijf en kwekerij

Kervelseweg 23. Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19
Fax (0575) 46 26 93

Paardensportcentrum

'Baak'
Langedijk 3, Baak
Telefoon (0575) 44 18 03

Hoveniersbedrijf
Lankhorsterstraat 25, Wichmond

Telefoon (0575) 46 35 07

l VAN ZEEBURG
& VISSER

ra
NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden
Telefoon (0575) 55 1531

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45-47, Vorden

Telefoon (0575) 55 12 17 of 55 18 11

Abbink
Bouw enTimmerhedri|t

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

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 f 6.50
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

GAZELLE

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

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel

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

lens
Kwaliteit in oogzorg

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

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 1 2 64
Openingstijden:
dinsdag, woensdag 08.00 - 18.00 uur
donderdag, vrijdag 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00-1 5.00 uur

:•:

b o u w i 1 1 m m ei b e d t i j f T. o . f.

nk farn
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
rijwielen, tandems en familiefietsen

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

Organisatie:

"In Stap
en Draf"

Zaterdag 13 oktober: dressuur en vaardigheid
Zondag 14 oktober: marathon (vanaf 9.30 uur),
Entree gratis, aanvang beide dagen 8.30 uur.

Deze dagen
worden mede mogelijk gemaakt door;

Bakkerij Bruggink
Goma B.V.

Goossens Atomica
Leemreis

Rabobank Graafschap-West
Schiphorst, G.

Smederij Besselink
't Hoekje

Th.J. Sloot B.V.

„Warnstee" Baak
Wentink

Wolbrink-Masselink

de warme bakker
metaalwarenfabhek
werk-vrijetijdskleding
hotel-restaurant
bankzaken
autobedrijf
voor al uw smeedwerk
café, restaurant, slijterij
accountants en
belastingadviseurs
mini-camping
makelaardij o. g.
bouwbedrijf

bouwmanagement
bossenbroek

voor uw persoonlijke
bouwcoördinatie

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

Rabobank
Graafschap-West

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN
A

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573)461305
Fax (0573) 46 1098

fl

h?$ VERHEYTOLDIJK]
WATERTECHNIEK

r J
voor het beste bronwater

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

BLOKHUTTEN
TUINMEUBELEN
SPEELTOESTELLEN

aannemersbedrijf „de timmerije"

HENDRIKS
Kruisbergseweg 10

Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46

Warnsveld (0575)431204
Borne (074) 26 69 577
Arnehem (026) 36 37 934*
Zat. open tot 13.00 uur
'Arnhem zaterdag gesloten.

verkoop - inruil - verhuur
van aanhangwagens,
bagagewagens,
paarden- en veetrailers

Onze site: www.wittesmid.nl



Lubbers Wonen & Slapen
Woonboulevard Doetinchem.

vanaf nuProfite

izen
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Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken
Kleinmeubelen Slaapkamers Waterbedden Slaapkamerkasten

Woonaccessoires Cadeauartikelen

Uit voorraad leverbaar:

POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van 845,- voor 695,-

LATEX MATRAS 90 x 200 cm, van 795,- voor

LATTENBODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025, voor 695f-

Andere maten op bestelling leverbaar

*) m.u.v. woningtextiel.
Opslag voor latere levering mogelijk.

rs SOP
tv omen lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00



kleuren bil Duthler Mode Schrijfactie Amnestylnternational
•J Deze week ontvangen de thuis- Op 12 april werd ze met acht an-

Mode hoeft niet saai te zijn. Dat
zagen we vorige week bij de mo-
deshow van Duthler Mode in
Zutphen. Nadat grijs jarenlang
de modekleur bepaalde in de
winter is het nu de beurt aan
sprankelende en frisse kleuren.

Het inkoopteam van Duthler Mo-
de is erin geslaagd een kleurrijke
en warme collectie samen te stel-
len voor de brede doelgroep die bij
Duthler Mode winkelt. En dat alle

maal van de betere merken. Wat
dacht u van de damesmerken La
Strada, Cotton Club en Another
Woman en bij de heren komen we
namen tegen als Bogart en Rober-
to Sarto.

Duthler Mode heeft een hele bre-
de collectie. Dus zowel sportief als
klassiek. Nieuw in de herencollec-
tie zijn de merken Dex en Glen. Bij
de heren zagen we dat de panta-
lons allemaal wat sportiever zijn

uitgevoerd. Ook corduroy is weer
in opkomst. Dit in combinatie met
bijpassende shirts, sweats, jacks en
bodywarmers.

Wie de afgelopen week de mode
shows van Duthler Mode heeft ge
mist, is van harte welkom om de
collectie in de winkel te komen be
kijken.
Duthler Mode is gevestigd aan de
Troelstralaan 39-43 in Zutphen,
telefoon 0575-526080.

Vordense winkelier slaat vleugels uit naar Hengelo:

Huishoud- en kadoshop Sueters

Op de foto Angelique Sueters voor het pand aan de Raadhuisstraat 9 in Hengelo. Volgende week donderdag
houdt huishoud- en kadoshop Sueters open huis.

Hengelo is weer een winkel rij-
ker. In het voormalige pand van
de firma Besselink aan de Raad-
huisstraat 9 gaat volgende week
donderdag huishoud- en kados-
hop Sueters van start. De fami-
lie Sueters heeft een soortgelij-
ke winkel in de Dorpsstraat in
Vorden. Dochter Suzan zal de
nieuwe winkel gaan runnen.

Via een leverancier kreeg de fami-
lie Sueters te horen dat het pand
van de firma Besselink te koop
stond. "Wij zijn daar toen gelijk op
ingesprongen. Dit is natuurlijk
een fantastische locatie. Zo'n kans
kun je gewoonweg niet laten
schieten", zegt Angelique Sueters.
Daar kwam nog eens bij dat het as-
sortiment van de firma Besselink
voor een groot gedeelte gelijk was
aan die van de familie Sueters. "In

Vorden verkopen wij ook al jaren
huishoudelijke artikelen en kado-
spullen. Deze branche is ons dus
niet vreemd."
Angelique Sueters heeft daarmee
niets teveel gezegd. Het is maar
liefst zeventig jaar geleden dat
haar opa in buurtschap Kranen-
burg een winkel begon in huis-
houdelijke spullen. Zo'n kleine
twintig jaar geleden verhuisde de
winkel naar de Dorpsstraat in Vor-
den. De winkel was toen al overge
nomen door haar ouders en het as-
sortiment flink uitgebreid. "Het is
beslist niet zo dat wij de winkel in
Hengelo zien als een filiaal. Dit
wordt een volwaardige winkel
waar je gewoon alles kunt krijgen
op het gebied van huishoudelijke
spullen. En verder gaan wij in Hen-
gelo allerlei leuke kado-artikelen
verkopen. Het wordt gewoon een

hele leuke winkel. De mensen
moeten volgende week maar ge-
woon een kijkje komen nemen."

Suzan Sueters - de zus van Angeli-
que - zal de nieuwe winkel in Hen-
gelo gaan runnen. In eerste instan-
tie volgde Suzan (27) een opleiding
in de gezondheidszorg. "Maar uit-
eindelijk vindt ze het veel leuker
om in de winkel te staan. Het
bloed kruipt toch waar het niet
gaan kan", legt Angelique de keu-
ze van haar zus uit. Op dit mo-
ment wordt er nog keihard ge-
werkt om het pand aan de Raad-
huisstraat helemaal aan te passen
aan de wensen van deze tijd.

Iedereen kan op donderdag 18 ok-
tober tijdens de open dag van
huishoud- en kadoshop Sueters
het resultaat komen bekijken.

Deze week ontvangen de thuis-
schrijvers van Ajnnesty Inter-
national in Vorden hun voor-
beeldbrieven. Deze maand
wordt er geschreven aan de
autoriteiten van Congo. Aan de
orde is de gevangenschap van
mevrouw Rose Samba.

Zakenvrouw Rose Samba heeft het
grootste deel van de afgelopen
twee jaar in de gevangenis doorge
bracht, hoewel haar geen enkel
feit ten laste is gelegd. Ze lijdt on-
der een slechte gezondheid, en
kreeg daarvoor niet altijd de nood-
zakelijke medische behandeling.
Rose Samba werd op 11 maart
1999 gearresteerd in Lubumbashi,
in het zuidoosten van de DRC, van-
wege haar vermeende banden met
drie Amerikaanse missionarissen
die van spionage werden beschul-
digd. De banden lijken echter van
puur zakelijk aard: de missionaris-
sen hadden twee van hun auto's
aan haar verkocht. Na de arrestatie
zat ze een maand vast in de gevan-
genis in Kinshasa en werd ze her-
haaldelijk ondervraagd door de
veiligheidsdienst.

Op 12 april werd ze met acht an-
deren gedwongen op te treden in
een televisie-uitzending waarin
werd beweerd dat zij een moord
op het staatshoofd hadden be-
raamd. Voor en na de uitzending
moest Rose Samba ziekenhuis
worden opgenomen voor hart-
kloppingen.
Na een algehele amnestieregeling
voor politieke gevangenen kwam
ze op 6 juni 2000 vrij. De twee
auto's bleken in beslag genomen
door de autoriteiten.

Toen ze deze uiteindelijk kon op-
halen, in november, arresteerden
veiligheidstroepen haar opnieuw,
zonder opgaaf van reden. Ze zit
nog steeds zonder aanklacht in de
gevangenis. Het lijkt erop dat het
werkelijke motief voor de detentie
van Rose Samba van politieke aard
is, of als doel heeft haar eigen-
dommen te confisceren. In de
brief wordt bezorgdheid geuit over
het omstreden gevangenschap van
Rose Samba.
Gevraagd wordt om haar vrijlating
en het terugbezorgen van haar
eigendommen.

o l i ti e varia GROEP

Preventieadvies
Inwoners zijn benaderd door een
mevrouw die vroeg of zij een pre
ventieadvies wilden hebben aan
huis. Er zijn bedrijven die preven-
tieadvies mogen geven volgens het
Politiekeurmerk. Ze zijn gecertifi-
ceerd en staan op een lijst die be
kend is bij verzekeringsmaat-
schappijen en op het internet on-
der Politiekeurmerk. NI. De ande
re bedrijven willen ook een graan-
tje meepikken maar via hun ad-
vies kan geen certificaat van het
politiekeurmerk aangevraagd wor-
den.

In alle gevallen verricht de politie
de controle en bij goedkeuring
kan een certificaat aangevraagd
worden. Met het certificaat veilige
woning kan bij de verzekerings-
maatschappij korting van 10% tot
20% worden verkregen.

Zaterdag 29 september
Verlaten plaats ongeval.
Een inwoner uit Velden had zijn
auto geparkeerd achter een per-
ceel aan de Wildenborchseweg.
Toen hij later bij zijn auto kwam
zag hij dat deze aangereden was.
De voorbumper was beschadigd.
De dader is doorgereden.

Zondag 30 september
Stremming
Doordat er een grote tak uit een
beuk was geknapt was het verkeer
op de Enzerinkweg gestremd. De
brandweer heeft de tak verwijderd.

Maandag l oktober
Brandje in schuur.
Een schuur aan de Rietgerweg is
deels uitgebrand. Een voorbij-
ganger ontdekte de brand. De 63-
jarige bewoner van de bij de
schuur gelegen woning heeft
geprobeerd de brand te blussen,

maar de brandweer moest er toch
aan te pas komen om erger te voor-
komen. Het voorste deel van de
schuur kon niet meer worden
gered. Enkele machines gingen
geheel verloren. Bij de brand
kwam een kleine hoeveelheid
asbest uit het dak vrij.

Ook vond er een verlaten ongeval
plaats op de parkeerplaats van het
gemeentehuis. Een inwoner uit
Vorden had zijn auto daar gepar-
keerd. Toen hij terug kwam bij de
auto zag hij dat de achterruit ge
sprongen was en de achterbumper
schade had. Ook deze dader is
doorgereden.

Dinsdag 2 oktober
Vernieling autoruit
Een inwoner uit Warnsveld had
zijn auto geparkeerd op De Bleek
te Vorden. Toen hij bij de auto te
rug kwam zag hij dat de ruit van
het portier aan de bestuurderszij-
de vernield was.

Uit een auto welke geparkeerd
stond op de Industrieweg werd
een radio cd speler weggenomen.
Uit een auto welke geparkeerd
stond aan de Horsterkamp werd
een tas weggenomen. Men had een
ruit vernield om binnen te komen.

Vrouw valt van fiets
Op de Zutphenseweg was een
vrouw van haar fiets gevallen. Ze
wist zich niets meer te herinneren
hoe ze ten val was gekomen. De
vrouw is per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Woensdag 3 oktober
Diefstal fiets
Werd er een aangifte gedaan van
diefstal van een fiets. De fiets
stond bij de sporthal en is aldaar
weggenomen.

Rookworst van Keurslager
Vlogman is goud waard!
Tijdens de nationale productie-
keuring georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers is
de rookworst van Keurslager
Vlogman door een onafhanke-
lijk team van deskundigen ge-
keurd. De jury stelde vast dat
geur, kleur, smaak en samen-
stelling van deze rookworst van
prima kwaliteit zijn. Daarom
verdient deze het predikaat
goudkeur.
Uiteraard is Keurslager Vlogman
zeer tevreden met het behaalde to-
taal van 99 punten. Juist aan het

begin van het rookworstseizoen is
het behalen van Goudkeur voor
dit product een goede stimulans.
Op die manier houdt men de kwa-
liteit in het oog en kan men zien
of de rookworst nog verbeterd kan
worden.
De Vereniging van Keurslagers
heeft 560 leden gevestigd door het
hele land. Elke Keurslager moet
voldoen aan strenge eisen op het
gebied van kwaliteit, versheid,
presentatie, assortiment, hygiëne
en service. Regelmatig wordt ook
een productkeuring georganiseerd.



Rabobank Vorden
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ide.Om dit groots te vieren organiseren wij

nber een feestelijk Open Huis, Het wordt een

liige dag voor jong en oud. Vanzelfsprekend

oderne bankgebouw van binnen bekijken,

an activiteiten/acts en entertainment, ook

lenkort ontvangt u in uw brievenbus meer

rogramma en de invulling van de dag. Maar

eze datum in uw agenda!

welkom op ons Open Huis

Rabobank

Rabobank Graafschap-West

Zutphenseweg 26, Vorden

Telefoon {0575} 55 81 00

Telefax (0575)558101

RUNDER-
RIBLAPPEN 1 kg 10,00

VARKENSLAPPEN
1 kg 0,ÜO

VARKENSROLLADE
1 kg 1U,UU

BALKENBRIJ
1 kg 0,ÜD

SLAGERS-
LEVERWORST , 0_

per stuk O, Uu

Weekpakket vleeswaren

100 gr VARKENSROLLADE 2,45

100 gr PAIN DU PROVENCE 2,95

100 gr HAM 2.95

8,35

NU VOOR a 5.95

uw vakslager U l J Kb K AA r
: : , ; • : : : ::••'--,: -!'. : ' • ' • ? ' - ; : :': M •

24 VIOLEN

5 HEIDEPLANTEN

BOS ROZEN a 20 stuks

2 CYCLAMEN

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

H-MAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

lel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414



Nederlands zijspankampioen Koen Kruip:

"Hopelijk volgend jaar strijden
om de wereldtitel"

Kaartverkoop van start in Etos-winkels

Etos Energy Event als ultieme
inspiratiebron voor schoonheid,
gezondheid en verzorging

Koen Kruip was in zijn jonge ja-
ren altijd al met motorblokken
aan het sleutelen. Bezig met
brommers. Zelfs een zij span
aan een brommer monteren,
Koen draaide er zijn hand niet
voor om. En dan hups, de brom-
mer starten, racen door de tuin,
die door al dat motorisch "ge-
weld" volledig werd omge-
ploegd. Koen vond het prach-
tig. Pa Kruip dacht daar toch
duidelijk anders over!!

"Pa moest van dat hele bromfiets-
gedoe niets hebben. Toen ik later
ging racen vond hij ook dat maar
niks. Maar toen bleek dat ik goeie
resultaten behaalde, was pa ape-
trots. Fijn dat hij dat nog net heeft
mee mogen maken", zo blikt de
kersverse Nederlandse wegkam-
pioen zij span terug op zijn jeugd-
jaren. De woonkamer bij Koen en
Sandra aan het Addinkhof is nog
een stille getuige van het succes
van vorige week. Overal staan va-
zen met bloemen. In de hoek van
de kamer zijn de bekers uitgestald
die de Vordense coureur de afgelo-
pen jaren heeft gewonnen.

Toen Koen ons voor het gesprek
binnenliet, had hij zijn mobieltje
nog aan het oor en werden wij on-
bedoeld gedwongen om mee te
luisteren. De telkens terugkerende
woorden " hartstikke mooi, ik
hoop dat het lukt", deed vermoe
den dat het voor Koen een uiter-
mate belangrijk telefoongesprek
was. De vraag brandt me dan op de
lippen "wie had je daar aan de te
lefoon". Zover kwam het niet.
Koen vertelde zelf al opgetogen
dat hij iemand aan de lijn had die
voor hem op zoek gaat naar meer-
dere sponsors.

Sponsors die Koen en zijn race-
maat Wim Verweij meren in staat
moeten stellen om in 2002 mee te
kunnen doen aan wedstrijden om
het wereldkampioenschap Super-
bike. Koen: "Een droom van ons.
We zijn nu een keertje Europees
kampioen geweest en twee keer
kampioen van Nederland en dan
wil je natuurlijk meedoen aan het
hoogst haalbare, de strijd om de
wereldtitel. Maar dan heb je wel
een boel geld nodig. Alles bij el-
kaar zo'n 150.000 gulden. Alleen
de inschrijving voor de WK kost al
20.000 gulden.

Eerlijk gezegd hoop ik en ver-
wacht ik dat we de benodigde

sponsors kunnen vinden. De in-
schrijving sluit maart 2002. Het
blijft een droom die WK. Lukt het
niet dan is de kans groot dat Wim,
die inmiddels al 52 jaar is, er mee
stopt", zo zegt Koen die terloops
nog even terugblikt op de onlangs
gehouden race in Assen, één van
de twaalf wedstrijden om de we-
reldtitel. Het duo deed mee met
een wildcard. Kosten voor Koen en
Wim toch nog een slordige 5000
gulden! Koen: "We reden fantas-
tisch, we draaiden volop in de top
mee. Hadden we geen kapotte
benzinepomp gehad, dan waren
we zeker op de vierde plaats geëin-
digd".

LOFTROMPET
Vervolgens steekt Koen de loftrom-
pet af op "rijder" Wim Verweijme
ren, de uit Geertruidenberg af-
komstige Brabander. Koen: 'Onze
zij span LCR- 4 takt (afkorting van
Louis Christen Racing) is al tien
jaar oud. Een perfecte motor, goed
onderhouden maar toch 'oud'.
Wim is een echte vakman. Voor
het ingaan van de bochten remt
hij laat, zodat de snelheid in de
bochten blijft 'hangen'. Ik ver-
trouw hem blindelings, ik heb nog
nooit angst gehad in de bak', zo
zegt Koen Kruip.

Hij moet er niet aan denken om
zelfde zij span te besturen. "Het rij-
den heeft mij nooit geïnteres-
seerd. Bakkenist (of in motorter-
men "passagier") dat boeit mij. De
zijspan in balans houden, druk
houden op het achterwiel en dan
de finish halen en maar hopen op
een weer snellere tijd, dat is kic-
ken", aldus Koen die spreekt van
een "echte teamsport". Wim en
Koen hebben er nog steeds de pest
in, dat zij op het circuit van Assen
de 4,7 kilometer lange baan in l
minuut en 30 seconden afleggen.
"We willen rondjes van l minuut
en 29 seconden. Dat moet volgend
jaar lukken", zo zegt Koen vastbe
raden.

Koen Kruip is laat met de~ racerij
begonnen. Aanvankelijk was hij
monteur bij onder meer Marcel
Mentink uit Hengelo en Arjan
Lugtmeier uit Zwolle. "Ik was nu
niet bepaald gemakkelijk. Ik wist
eigenlijk altijd alles beter. Als je
het allemaal zo goed weet, dan rij
zelf maar eens, zo kreeg ik te ho-
ren. Dat liet Koen zich geen twee
keer zeggen. Hij kreeg de kans om
in 1995 tijdens een wedstrijd in

Assen in de bak te kruipen. Toen
kreeg hij de smaak te pakken.

Op gegeven moment kreeg Koen
een telefoontje van Leo Kuipers
met de mededeling dat zijn bakke
nist was gestopt en of hij de plek
wilde innemen. En of Koende het
wilde!! De samenwerking duurde
drie seizoenen. "Een geweldige
tijd. We hebben in zeven maanden
zelf een zijspan gebouwd. Alle on-
derdelen mee naar Frankrijk geno-
men. Daar alles in elkaar gezet. En
dan constateren dat de machine
"loopt". Dat gevoel is met geen
pen te beschrijven. Voor de eerste
keer samen op het podium in Os
en een tweede plaats tijdens het
Nederlands kampioenschap".

HELE EER
En zoals 'Normaal' dat zo treffend
kan zingen, "toen kwam aan al dat
gejakker een end". In de winter
van 1998/1999 kreeg Koen een te
lefoontje van Wim Verweij meren
met de vraag om samen met hem
te rijden. Koen: 'Voor mij een hele
eer dat Wim belde. Ik heb mijn ja-
woord gegeven maar heb het er
toch heel moeilijk mee gehad. Leo
nam het mij begrijpelijk niet in
dank af. Gelukkig is de relatie
thans weer goed.

Na een korte training in Frankrijk
(één week) klikte het direct tussen
Koen en Wim. De eerste wedstrijd
in Assen werd direct gewonnen.
Dat was de vuurdoop. Het vertrou-
wen was er.

De successen bleven niet uit. In
1999 derde bij het Nederlands
kampioenschap en Europees kam-
pioen! Vorig jaar Nederlands kam-
pioen en vorige week weer. Het
duo rijdt tot dusver jaarlijks circa
17 wedstrijden. Behalve de finan-
ciën, slokt het racen ook veel vrije
tijd op. Gelukkig verleent zijn
werkgever 'Start' veel medewerking.

Vriendin Sandra is de vaste sup-
porter van Koen Toch heeft zij het
niet echt begrepen op het racen
van haar 37 jarige vriend. 'Ik ben
altijd erg zenuwachtig', zo zegt
Sandra. 'Ik ook, zegt Koen, met dit
verschil dat, als het licht op groen
springt, alles van mij afvalt en
denk ik zo snel mogelijk naar de fi-
nish', aldus de succesvolle Vorden-
se coureur, voor wie nog een paar
spannende maanden aanbreken
met de alles omvattende vraag
'wel of geen WK. in 2002"?

'Mooi van binnen, mooi van
buiten', dat is het centrale the-
ma tijdens het Etos Energy
Event. Wie zich veel inspiratie
wil.opdoen over schoonheid,
gezondheid en verzorging, doet
er verstandig aan 22,23,24 of 25
november in de agenda te re-
serveren.

Dan organiseert drogisterij keten
Etos in de Amsterdamse RAI het
wervelende Etos Energy Event. Dit
event staat niet alleen garant voor
een leuk dagje uit, het moet de be
zoeker ook inspireren én van een
forse dosis positieve energie voor-
zien. Spectaculaire metamorfoses,
kapper- en modeshows, massages
en dansdemonstraties: het is
slechts een greep uit een bruisend
en omvangrijk programma. Tien-
tallen topmerken presenteren hun
producten tijdens het evenement,
dat naar verwachting veertigdui-
zend bezoekers zal trekken.

Kaarten zijn vanaf heden verkrijg-
baar bij de Etos-winkel aan de
Zutphenseweg. Naar verwachting
is de belangstelling voor het Etos
Energy Event overweldigend. Etos
verwacht zo'n 35 a 40 duizend be
zoekers te verwelkomen. De Etos-
winkel aan de Zutphenseweg
heeft de beschikking over enkele
tientallen kaarten. Belangstellen-
den moeten er dus snel bij zijn:
wie het eerst komt, wie het eerst
naar het Etos Energy Event gaat.

NEEM ZELF DE PROEF
OP DE SOM
Onderwerpen als gezondheid en
geestelijke conditie krijgen hierbij
de nodige aandacht Op een groot
podium worden doorlopend aller-
lei wervelende demonstraties
gehouden, variërend van mode-
shows tot spetterende dans- en
sportdemonstraties. Bovendien

kunnen bezoekers zich een nieuw,
eigentijds kapsel laten aanmeten
tijdens de kapperdemonstraties,
een gedaanteverwisseling onder-
gaan tijdens de metamorfoses en
advies krijgen over hand- en nagel-
verzorging, makeup en haarkleii-
ring. Daarnaast kunnen ze een gè-
zondheidstest laten uitvoeren,^
zich aanmelden voor een heerlij kip
nekmassage of een pedicureb,e
handeling.

SCHERPE AANBIEDINGEN
Uiteraard zijn er tal van scherpe
aanbiedingen van tientallen top-
merken die zich tijdens het Etos
Energy Event aan het publiek pre
senteren. Toonaangevende mer-
ken op het gebied van gezicht-,
huis-, hand-, "haar-, lichaam-, en na-
gelverzorging en van decoratieve
cosmetica en geuren zijn vertegen-
woordigd op het Etos Energy
Event. Maar er is ook uitgebreid
aandacht voor het innerlijk wel-
zijn. Onderwerpen zoals gezond-
heid en geestelijke conditie krij-
gen de nodige kracht, onder meer
in workshops en lezingen.

BRUISENDE ENERGIE
Natuurlijk laat Etos de bezoekers
niet met lege handen naar huis
gaan. Zij krijgen na afloop een
goedgevuld tasje mee, boordevol
proefmonsters van verzorgings-
producten én een couponboekje
met fantastische aanbiedingen,
die tot en met 31 december 2001
in elke Etos-winkel geldig zijn.
Kortom: het Etos Energy Event
bruist van de energie.

Wie, zijn of haar, .eigen innerlijke
én uiterlijke schoonheid optimaal
tot haar recht wil laten komen,
doet er goed aan zo snel mogelijk
een kaartje te kopen bij Etos aan
de Zutphenseweg.

Miniatuurkunst uit Roemenië
Roemenië een gastvrij, prach-
tig, maar ook straatarm land.
Op basis van eerlijke handel
koopt Ecoromania producten
in bij boeren, ambachtslieden,
bedrijf)es of nieuw opgerichte
coöperaties.

Ecoromania ondersteunt deze
nijverheid door bijvoorbeeld ad-
visering, technische assistentie,
training, vooruitbetaling, samen-
werking en bemiddeling van kre
dieten. Hierdoor is het mogelijk
geworden dat zij als officiële inko-
per voor de Wereldwinkel is er-
kend. De Landelijke Vereniging
stelt regels vast waaraan een in-
kooporganisatie moet voldoen. Zo-
doende vindt u niet alleen produc-
ten uit derde wereldlanden maar
ook (voor een klein deel) uit delen
van Oost-Europa waar het zeker
niet beter is. Onze eerste koop van
Roemeense artikelen bestaat uit
handbeschilderde eieren. Toeval?
Of is het ei de voorbode van een
wedergeboorte?

HET EI
Vierduizend jaar geleden verfden
de Chinezen al eieren ter gelegen-
heid van het lente feest en bij de
geboorte van een kind. In West-Eu-
ropa vond men in de vierde eeuw
na Chr. Bij een kindergraf handbe-
schilderde eieren die de hoop op
een nieuw leven symboliseerden.
Bij de Hindoes heet het universum
'het ei van Brahma' naar het
scheppingsverhaal uit de Indische
mythologie. Voor de Christenen
werd het paasei in de twaalfde
eeuw het symbool van de opstan-
ding van Christus.

In Roemenië zijn handbeschilder-
de eieren een typisch staaltje van
volkskunst. Overgebracht van ge
neratie op generatie. Een techniek
die teruggaat tot de 15e eeuw toen
de miniatuurkunst in Moldavië,
noordoost Roemenië, haar groot-
ste bloei kende. Deze, met de hand
beschilderde kunstwerken worden
ook nu nog steeds gemaakt. Op
kleurige wijze vervaardigd door
vrouwen ui Moldavië. De kunst
om eieren te versieren vraagt
naast talent, artistieke smaak,
handvaardigheid en inventiviteit
vooral ook veel geduld. Vandaar
dat het niet zo verwonderlijk is
dat het beschilderen van eieren
een bezigheid is van vrouwen.

De eieren zijn dan ook stuk voor
stuk juweeltjes van intensieve
huisvlijt. Voordat wordt begonnen
met schildertechnieken wordt het
ei eerst leeggemaakt en vervolgens
aan de binnenkant schoonge-
maakt met azijn. De versieringen
komen voort uit een rijke, culture
Ie en religieuze traditie. Bij het ver-
ven wordt gebruik gemaakt van
batiktechnieken. Met primitieve
middelen ontstaat een prachtig re
sultaat. De eieren zijn te bewonde
ren (en te koop) bij Wereldwinkel
Vorden.

Laat u betoveren door de symbo-
liek van het kunstzinnig versierde
ei. De verkoop ervan is een belang-
rijke bron van inkomsten voor de
huidige bevolking en draagt bij
aan het behoud van een eeuwen-
oude cultuur. Breng het ei tot leven!
Wereldwinkel, Raadhuisstraat 6,
Vorden.
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STICHTING
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke vöoroudéren van belang kan zijn. m deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het öudereiibeleidin het algemeen.

HUISBEZOEK 8O-JARIGEN
In aansluiting op de bezoeken die
vorig jaar zijn afgelegd, kunnen
degenen die in 2001de leeftijd van
80 jaar bereiken, deelnemen aan
dit project. Alle personen die hier-
voor in aanmerking komen, heb-
ben inmiddels een uitnodiging
ontvangen. Als u de aanmeldings-
kaart instuurt, neemt de voorlich-
ter contact met u op om een af-
spraak te maken. Hij/zij kan infor-
matie verschaffen over alle rege-
lingen en voorzieningen waar ou-
deren gebruik van kunnen maken.
Desgewenst laat de voorlichter fol-
ders achter .zodat u alles nog eens
op uw gemak kunt doorlezen. Wie
vorig jaar al een uitnodiging heeft
ontvangen en om wat voor reden
dan ook, niet heeft deelgenomen,
kan nu ook meedoen. Deze men-
sen krijgen echter niet opnieuw
een brief, als u nu mee wilt doen,
kunt u zich telefonisch aanmel-
den .Dit geldt ook voor iedereen
die de leeftijd van 80 jaar nog niet
heeft bereikt en toch al voor een
dergelijk huisbezoek in aanmer-
king zou willen komen. Aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Oude-
ren, tel. 553405

CURSUS ENGELS
VOOR BEGINNERS
De Stichting Welzijn Ouderen or-
ganiseert weer een cursus Engels
voor beginners. Docent is dhr. LJ.
van Gulik. De cursus wordt gege-
ven vanaf november tot mei in de
Wehme. De keuze van de avond
wordt in overleg met de deelne-
mers en de docent bepaald.
Het lesgeld is F 35— per maand.
(16 euro). Opgave vóór 15 oktober
a.s. bij de Stichting Welzijn Oude
ren Vorden, Nieuwstad 32, tel
553405.

DE EURO KOMT ER AAN
Per l januari wordt de euro ons
wettig betaalmiddel en verdwijnt
de gulden uit onze portemonnee.
U kunt in de maand januari nog
wel met guldens betalen, maar het

wisselgeld krijgt u dan terug in eu-
ro's. De kans op vergissingen
wordt daardoor erg groot en daar-
om is het verstandig om zo snel
mogelijk uitsluitend met euro's
te gaan betalen. Wanneer komen
de euro' s beschikbaar? De biljet-
ten zijn niet eerder verkrijgbaar
dan op 2 januari, pakketjes met
munten ter waarde van F25,- zijn
al te koop vanaf half december. Bo-
vendien krijgt iedere inwoner van
Nederland een zgn. eurokit, dit is
een set euromunten ter waarde
van ƒ 8,55.Hiervoor krijgt u een
bon thuisgestuurd. Zo kan ieder-
een dus al voor januari kennisma-
ken met de euromunten. Wat
moet u doen met uw spaargeld?
Het saldo van uw spaarrekening
wordt automatisch omgezet in eu-
ro's, nu al staat op uw bankaf-
schrift het saldo in euro's vermeld.
Heeft u thuis nog een spaarpot of
een kaartpotje, lever de inhoud
daarvan in de komende maanden
in bij de banken laat het saldo bij-
schrijven op uw rekening.

VOORLICHTINGS-
BIJEENKOMST
Op donderdag 29 november a.s.
organiseert de SWOV samen met
het COSBO en de VROUWENRAAD
een voorlichtingsbijeenkomst over
de Euro.Een medewerker van de
Rabo-bank zal dan uitleg geven
over alles wat met de euro te ma-
ken heeft en de vragen beantwoor-
den die door u gesteld worden. De
bijeenkomst wordt gehouden in
het Stampertje ( bij het Dorpscen-
trum) en duurt van 14.00uur tot
16.00 uur .Het doel van deze bij-
eenkomst is u te informeren, zo-
dat u straks gemakkelijker met het
nieuwe betaalmiddel kunt om-
gaan.

TIA'S
Een Tia is een tijdelijke doorbloe-
dingsstoornis in een deel van de
hersenen. Een Tia duurt maar kort
en de gevolgen zijn binnen 24 uur
verdwenen. Door deze stoornis

krijgen de hersenen tijdelijk te
weinig zuurstof. Dit kan veroor-
zaakt worden door een bloedprop-
je dat een bloedvat afsluit of door
een slagader die te nauw is gewor-
den waardoor de doorstroming
van het bloed stagneert.
Wat zijn de gevolgen van een Tia?
Bij een Tia gaat het net als bij een
herseninfarct(beroerte) om zgn.
uitvalsverschijnselen, zoals ver-
lamming aan armen en/of benen,
problemen met de spraak of bij
het zien. Ook kan het voorkomen
dat het gezicht of alleen de mond
scheef gaat hangen.
Dat de verschijnselen die optreden
als gevolg van een Tia weer snel
verdwijnen, betekent niet dat ze
niet serieus genomen moeten wor-
den.
Raadpleeg altijd een dokter wan-
neer u dergelijke verschijnselen
waarneemt. Er kan dan nagegaan
worden wat de oorzaak is en welke
behandeling kan worden toege-
past om eventuele herhaling in de
toekomst te voorkomen.
Hoe groot is kans op herhaling?
De kans op herhaling is onder
meer afhankelijk van bepaalde ri-
sicofactoren, zoals een te hoge
bloeddruk, een te hoog choleste-
rolgehalte, diabetes. Ook roken
kan in dit verband tot de risicofac-
toren gerekend worden. Behande-
ling en regelmatige controle kun-
nen helpen om de risico' s op her-
haling zo veel mogelijk te beper-
ken.

VOETVERZORGING
In beweging blijven is belangrijk
.maar wordt lastig indien men te
maken heeft met pijnlijke voeten.
Onze voeten hebben veel te verdu-
ren , ze moeten levenslang ons li-
chaamsgewicht dragen en worden
vaak opgesloten in (te) nauwe
schoenen. Zuinig zijn op onze voe-
ten en ze goed verzorgen is geen
overbodige luxe en daarom enkele
tips voor een goede voetverzor-
ging:
* Draag schoen die goed passen

en loop ook in huis niet op afge-

dragen pantoffels, die misschien
wel lekker zitten, maar die on-
voldoende steun geven. Dit is
slecht voor de voeten en ver-
hoogt ook de kans op vallen.

* Als u nieuwe schoenen koopt,
doe dat dan bij voorkeur 's mid-
dags, 's morgens zijn uw voeten
smaller. Nieuwe schoenen moe-
ten meteen goed zitten. Ze moe
ten zo ruim zijn dat inlopen
overbodig is.

* De verzorging van de voeten kan
voor ouderen een zware opgave
zijn. De pedicure kan dan uit-
komst bieden. Wacht niet tot u
klachten heeft ,maar maak ge-
bruik van de diensten van de pe-
dicure zo gauw u zichzelf niet
meer goed kunt redden en voor-
kom daarmee echte problemen.
De pedicure zal ook wondjes of
verkleuringen signaleren waar-
voor het beter is een arts te raad-
plegen.

Soms is het ook mogelijk dat de
pedicure bij u aan huis komt.

VERLICHTING
Nu de dagen weer korter worden
.wordt het weer tijd om aandacht
te besteden aan de verlichting in
en om het huis. Natuurlijk zorgt u
in de woonkamer voor een goede
lamp boven de tafel en voor een
lamp waar u fijn bij kunt lezen.
Maar er is meer nodig, ook in de
keuken is goede verlichting nood-
zakelijk. Naarmate we ouder wor-
den hebben onze ogen meer tijd
nodig om zich aan te passen wan-
neer we van een goed verlichte in
een donkere ruimte komen. Pro-
beer deze situatie in huis zo veel
mogelijk te vermijden door bij-
voorbeeld in de gang een klein
lampje te laten branden .zodat u
altijd kunt zien wat u doet. Een
goede lamp boven de trap kan val-
partijen voorkomen. In de slaapka-
mer is het belangrijk dat u een
lamp vanuit uw bed kunt bedie-
nen, u voorkomt daarmee dat u in
het donker ergens tegenaan loopt
met alle gevolgen vandien. Goede
buitenlampen die voorzien zijn

van een sensor die reageert op be-
weging en dus aangaan wanneer
er iemand in de buurt komt
.schrikken niet alleen ongewenst
bezoek af, maar zijn ook prettig
wanneer u zelf thuiskomt als het
donker is en moeite hebt om de
sleutel in het slot te krijgen. Ook
kan goede buitenverlichting hel-
pen om struikelpartijen te voorko-
men. Voorkomen is beter dan ge
nezen en goede verlichting is daar-
bij een belangrijke hulp

BEZOEK THUIS
Ouderen die slecht ter been zijn,
langdurig zieken of gehandicap-
ten zijn vaak aan huis gebonden.
Ze komen de deur niet meer uit
zonder hulp en zijn ook voor een
boodschap aan gewezen op de
hulp van anderen.
Het contact met de buitenwereld
loopt soms alleen via familie of
verzorgers. Hoewel sommigen te
vreden zijn met deze situatie en
dankbaar voor de geboden hulp is
het begrijpelijk dat men zich soms
wel eens eenzaam voelt
Het is dan goed om te weten dat er
in Vorden vrijwilligers zijn die re
gelmatig ouderen, zieken of ge
handicapten thuis bezoeken. Deze
vrijwilligers zijn aangesloten bij
de Welfare, de Zonnebloem of zij
doen dit namens de kerk waartoe
zij behoren. Ook de Stichting Wel-
zijn Ouderen heeft een groep vrij-
willigers die bezoekjes afleggen
,met mensen gaan wandelen, evt.
met een rolstoel. Ook is er hulp bij
kleine klusjes in huis of tuin en
voor boodschappen, als men plot-
seling omhoog zit. Wie vervoer no-
dig heeft naar de dokter of naar
het ziekenhuis kan een beroep
doen op de vrijwilligers van de
SWOV. Wordt het invullen van for-
mulieren of het schrijven van een
briefje moeilijk? Ook dan zijn er
vrijwilligers die de helpende hand
willen bieden. Aarzel niet om te
bellen als u hulp nodig hebt, de
vrijwilligers staan voor u klaar.
Tel.553405. Voelt u zich door het
bovenstaande aangesproken en
denkt u dat dergelijk vrijwilligers-
werk ook wel iets voor u zou zijn?
Neem contact op met de coördina-
tor van de SWOV, zij zal samen
met u bekijken welk werk u het
beste past, dat is o.a. afhankelijk
van de hoeveelheid tijd die u erin
wilt stoppen. Tel.553405

Voor informatie over alle onder-
werpen in deze rubriek kunt u
contact opnemen met de Stichting
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32,
Tel. 553405,kantooruren:dagelijks
van 9.00uur tot 12.00 uur.

De Herberg steekt Vorden 2 in het nieuw

Sinds enkele weken speelt het
tweede elftal van de voetbalvereni-
ging Vorden in een geheel nieuw
tenue, aangeboden door C.R. de
Herberg te Vorden, overigens al ja-
ren sponsor van het tweede vor-

dense team. Op de foto ziet u dat
Vorden voorzitter Herman Vriel-
ink de eigenaresse van de Herberg,
Hannie Hendriksen een mooie bos
bloemen en een fraai ingelijst
(nieuw) shirt overhandigd.

Het bestuur en het tweede elftal
bedanken 'Hannie van de Herberg'
nogmaals voor deze prachtige
outfit en hopen op een jarenlange
samenwerking.

Kom bij ons een

feestelijke kaart
uitzoeken.

Of neem de monsterboeken mee naar huis om
samen uw keus te maken uit onze grote collectie.

// ee/i
Jeu A '

drukker i j Weevers

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



Bridgen

BRIDGECLUB BZR 3-10
Groep A
l Mw. N. Hendriks/Mw. K. Vrug-
gink 65,28%; 2 Hr. J.W. Coster-
mans/Hr. H. Enthoven 61,67%; 3
Hr. P.RJ. den Elzen/Hr. G. Hissink
58,33%; 4 Mw. R. den Ambtman/
Hr. J. Post 54,03%; 5 Mw. C.E. Smit/
Hr. B. Kloosterman 50,00%; 6 Mw.
M.H. Scholten/Hr. J.H. Scholten
49,17%; 7 Mw. A.W. van Gastel/Hr.
G.G. Bergman 44,44%; 8 Hr. G. Gil-
le/Hr. H. Groot Bramel 42,78%;
9 Mw. I.H.M. Fuhri Snethlage/
Hr. G.H. Fuhri Snethlage 24,31%.

Groep B
l Mw. UJ. de Bruin/Dhr. K. Snel
60,73%; 2 Mw. G. Bouman/Mw.
A.W. van Manen 56,25%; 3 Dhr.
H. Wagenvoorde/Dhr. Boesveld
54,38%; 4 Mw. W. Gerichhausen/
Mw. A. den Elzen 53,44%; 5 Mw. I.
v. Alphen/Mw. W. Warnaar 50,52%;
6 Mw. L. Lamers/Dhr. HJ. Kip
50,52%; 7 Mw. H.M. de Jonge/Hr.
D. v.d. Berg 49,48%; 8 Mw. H. Ster-
tefeld/Dhr. F. Stertefeld 47,92%;
9 Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
43,44%; 10 Dhr. A. de Bie/Dhr. L.W.
Harmsen 42,71%; 11 Dhr. J. Duin-
kerken/Hr. P. den Ambtman 40,63%.

Groep C
l Mw. T. Hooyveld/Mw. J. Machiels
55,21%; 2 Mw. G. Kriek/Mw. M. de
Leeuw 54,17%; 3 Mw. H. Dam/Mw.
R.F. Vredenberg 51,04%; 4 Mw. W.
Tolkamp/Hr. J. Bosboom 47,92%; 5
Mw. P. v.d. Ven/Mw. M. Koekkoek
47,92%; 6 Mw. J. de Vries/Dhr. H.
Lenderink 45,83%.

BRIDGECLUB VORDEN 1-10
Groep A
1 hr Bergman/mw Hendriks 66%;
2 echtp. Hoftijzer 62,5%; 3 echtp.
Vruggink 52,8%.

Groep B
1 dames de Bruin/Lamers 59,7%;
2 heren Hissink/den Elzen 54,2%;
3 hr. Enthoven/mw. Steenbeek
52,1%.

Groep C
1 heren den Ambtman/Kip 59%;
2 echtp. Martens 58,3%; 3 dames
den Ambtman/Lassche 54,9%.

Volleybal

+ PELGRUM/DASH
Heren l Pelgrum/Dash
De heren van Pelgrum/Dash uit
Vorden moesten hun eerste wed-
strijd van seizoen 2001-2002 in
Westervoord spelen. Met de orga-
nisatie om het team heen is bij de
heren nog nooit zo goed voor el-
kaar geweest als dit seizoen, met
als trainer Henri Geerdink en
teamleider Derk Addink en ver-
zorgster Ellis Zents zij zorgt er dit
jaar voor dat de heren lichamelijk
in top conditie zijn. De heren heb-
ben dit jaar enkele nieuwe/oude
gezichten in het team, te begin-
nen met de oude garde op de dia-
gonaal Herman Vlogman en Ar-
jan Bikkel op midden Sander
Spaarwater en Herman Ellenkamp
op buiten Mark Droppers Daan
Vrieler en Hans Leunk en spelver-
deler Robert Ellenkamp de nieuwe
gezichten zijn Riek Bikkel spelver-
deler ja de broer van en Emiel
Groot Jebbink midden na een jaar-
tje afwezigheid weer helemaal te
rug en Bram Becker nog spelend
in het tweede maar talent voor de
toekomst. Met een paar oefentoer-
nooitjes achter ons en al deze po-
sitieve aandacht zijn de heren
naar Westervoort vertrokken.

Dat het in een oefentoernooi er an-
ders aan toegaat dan in de compe
titie hadden we al gauw door, na
enkele intimiderende schijnbewe
gingen van Wevoc bij het inslaan
wisten we weer dat de wedstrijd al
was begonnen. Pelgrum/Dash
moet nog wennen aan het nieuwe

spelsysteem waarin het vertrou-
wen nog niet geheel aanwezig is.
Vooral in het positiespel waarin
soms snel van plaats geswitcht
moest worden viel nog wel eens
een gaatje.Voor Wevoc was dit al
de tweede wedstrijd de eerste had-
den ze met 4-0 verloren ze hadden
dus iets recht te zetten. En begon-
nen ook zeer gedreven aan de eer-
ste set doordat Dash te weinig
druk kon leggen met de opslag
was Wevoc herhaaldelijk in staat
de midden man aan te spelen die
dus ook veel scoorde. En door de
buitenaanval, en door de spelver-
deler werd er regelmatig tacties
gespeeld en daar kon Dash nog
niet de juiste weerstand tegen bie
den 25-18 voor Wevoc. In de twee
de ging het iets beter draaien bij
Dash tot de 15 punten ging het ge
lijk op toen werden er te veel op-
slagen gemist en 4 punten verschil
is al moeilijk weg te werken in een
rallypoint systeem zodoende kon
Wevoc de voorsprong nog iets uit-
bouwen 25-18 voor Wevoc. De der-
de set ging Dash met en iets ande
re team opstelling aan de start
waardoor het zelfvertrouwen wat
terug kwam maar ook Wevoc had
het team ook iets gewijzigd waar-
door hun midden en buiten aan-
val iets minder uit de verf kwam.
In deze set vielen er steeds meer
ballen in het voordeel van Dash,
het klikte beter de winst was voor
Dash 19-25.

In de vierde set draaide Wevoc hun
team opstelling weer terug zoals
in de eerste twee sets met deze
oud 3E divisie spelers was dit team
nu nog net te sterk voor Dash 25-18
en 3-1 voor Wevoc. Maar als Dash
beter ingespeeld is in het nieuwe
spelsysteem en de nieuwe team
opzet, is Wevoc ook voor Dash een
team waarvan te winnen is.

De volgen de Wedstrijd is voor
Dash op 13 oktober in Vorden en
de tegenstander is Halley 1. Dit is
een team dat vorig jaar uit de pro-
motieklas is gedegradeerd dus
kom kijken, zorg datje er om vijf
uur bent gegarandeerd een span-
nende wedstrijd.

Pelgrum Makelaars/DASH l -
Pelgrum Makelaars/DASH 2: 3-2
De competitie is nog maar net be
gonnen en de eerste verenigingon-
deronsje diende zich tegen Dames
2 diende zich al aan. In de eerste
set had dames 2 duidelijk meer
last van de zenuwen, want dames
l kon een behoorlijke voorsprong
opbouwen. Later in de set kon da-
mes 2 nog iets inlopen, maar da-
mes l gaf de voorsprong niet meer
uit handen en won de eerste set
met 25-17. In de tweede set waren
de rollen omgedraaid; het tweede
team ging meer scoren en het eer-
ste team maakte meer fouten. Het
tweede team speelde de set rustig
uit en won met 16-25.

In de derde set herstelde het eerste
team zich weer, daardoor ging het
de hele set gelijk op. Op 24-24 wist
dames 2 twee maal te scoren en
trok de set met 24- 26 naar zich
toe. Dames l raakte ondanks de 2-
1 achterstand in sets niet in pa-
niek en ging in de vierde set zeer
gedreven van start. Al snel liep het
eerste team uit en die voorsprong
bleef de hele set gehandhaafd. De
set werd met 25-13 binnengehaald.
De vijfde set moest de beslissing
brengen. Het eerste team begin ge
concentreerd en wist de voor-
sprong van een paar punten con-
stant vast te houden en won deze
set met 15-12.

Een 3-2 winst voor het eerste team,
waardoor beide teams nu gelijk
staan op de ranglijst. Het was een
spannende en druk bezochte wed-
strijd die gekenmerkt werd door
heel veel leuke en lange rally's. Op
zaterdag 6 oktober speelt Pelgrum
Makelaars/DASH l in Haaksbergen
tegen SNS/Havoc 2 en op zaterdag
20 oktober is DASH l weer in Vor-
den te zien.

Uitslagen
Heren: Wevoc 2 - Pelgrum/Dash 1:
3-1 (25-18, 25-18,19-25 en 25-18).
Dames: Pelgrum/Dash l - Pelg-
rum/Dash 2:3-2 (25-17,16-25, 24-26,
25-13 en 15-12).
Pelgrum/Dash 3 - Avanti 3: 2-3
Pelgr./Dash 4 -Verhoeve/Focus 2:3-1
KSV 2 - Pelgrum/Dash 5: 4-0
Sparta 4 - Pelgrum/Dash 6: 3-2
Overa 2 - Pelgrum/Dash 7:4-0

Jeugd: Meisjes B; Pelgrum/Dash BI
- Boemerang BI: 4-0
Meisjes C; Pelgrum/Dash Cl - Dijk-
man/WSVCl:4-0

Programma komend weekend
Heren: Pelgrum/Dash l - Halley l
Pelgrum/Dash 2 - Tornado l
Pelgrum/Dash 3 - Longa '59 6

Dames: SNS/Havoc l - Pelgr./Dash l
Side Out 2 - Pelgrum/Dash 3
Smash '68 2 - Pelgrum/Dash 4
Pelgrum/Dash 5-Wik 2
Pelgrum/Dash 6 - Side out 4
Pelgrum/Dash 7 - Wik 4

Jeugd: Meisjes B; Sparta BI - Pel-
grum/Dash BI
Meisjes C; Longa '59 Cl - Pelgrum/
Dash Cl
Mix C; Avanti XC1 - Pelgr.pash XC1
Mix C; Pelgr./Dash XC2 -Victoria XC2

Veld r i j den

Vordense veldrijder Thijs van
Amerongen 2e in Harderwijk
Afgelopen zaterdag werd in Har-
derwijk de Ie veldrit verreden de
R.T.V. nieuweling Thijs v Ameron-
gen reed gelijk een goede wed-
strijd op een snel parcour reed hij
gelijk weg van de overige coureurs.
Met een grote voorsprong moesten
de twee leiders spurten voor de
overwinning die ging uiteindelijk
naar Ricke Dijkshoorn uit het
Westland Thijs werd als mooie
tweede gehuldigd dus een mooie
bos bloemen voor moeder van
Amerongen.

Ook Martin Weijers uit Hengelo
deed het goed bij de sportklassers
hij ging met een 5e plaats naar
huis. Rudi Peters moest nog wen-
nen aan het gras en zand hij werd
in zijn eerste cross dit seizoen lle
vorige week zondag reed hij nog
de omloop v d Graafschap. Tijdens
deze omloop werd er een Rabo
dikkebandenrace verreden met de
navolgende uitslagen.

13 jarigen: Ie plaats Frans de Vries
uit Warnsveld; 9-10 en 11 jarigen
Ie Rogier ter Bogt uit Wichmond,
2e Jurgen Nijkamp uit Steenderen,
3e Nicolas v Woerden uit Bronk-
horst.

Alle deelnemers gingen met een
medaille naar huis en kregen een
heuse Rabo pet en/of Rabo bidon.
Ook volgend jaar zal de R.T.V. Vier-
akker/Wichmond de omloop weer
op de kalender proberen te krijgen
maar dan weer in de maand Mei.

Tennis

Op het tennispark van VTP Vorden
is er van donderdag 4 oktober tot
en met zondag 7 oktober getennist
door het 35+ dubbel 'Bakker' toer-
nooi. Ongeveer 90 personen uit de
regio hebben hieraan deelgeno-
men. Het toernooi werd al voor de
vijfde keer georganiseerd en is
zeer in trek bij de 35-plussers.

Veel deelnemers vinden het toer-
nooi zo geschikt omdat het in 4
dagen wordt afgewerkt en er in
poulesysteem wordt gespeeld, en
alleen maar dubbels. Er was wel
even schrik bij de organisatie toen
op donderdag- en vrijdagavond tot
twee keer toe de baanverlichting
uitviel. Het euvel is nog niet ver-
holpen. Ondanks dat konden de fi-
nales op tijd worden gespeeld.

Dit zijn de uitslagen:
Herendubbel C: l Aalt van Ker-
nebeek/Wim Hoevers, 2 Gerrit
Harbers/Cor Wellink.
Damesdubbel C: l Joke Lubberdink/
Jacqueline van Dijk.
Gemengddubbel C: l Andre van
de Vlekkert/Carin Fransen, 2 Jan
Oude Heuvel/José Oude Heuvel.
Herendubbel Dl: l Anton Beerten/
Hans Tragter, 2 Henk Knoef/Gerrit
Bijenhof.
Damesdubbel Dl: l Gerrie Wolte
ring/Willie Lohuis, 2 Sandra Gom-
mers/Conny Averdonk.
Gemengddubbel Dl: l Evert Tha-
len/Nel Warringa, 2 Herman Scha-
perclaus/Sandra Gommers.
Herendubbel D2: l Richard Waan-
ders/Henk Olthaar.
Damesdubbel D2: l Loek Terwee/
Hanneke van Woerkom, 2 Carry
Spiegelenberg/Rita van Helden.
Gemengd dubbel D2: l Lajos Bax/
Patricia Withagen.

NBvP
vrouwen van nu
NBvP vrouwen van nu afd. Vor-
den 17 oktober in de Herberg.

De dames Tieberink uit Hoge
Hexel vertellen over hun kleinste
particuliere hulporganisatie de
Stichting KARABU. Een school
annex tehuis voor straat kinderen
in Rwanda tevens een landbouw-
project voor de weduwen.zodat ze
in eigen onderhoud kunnen voor-
zien. Dia's en gebruiksvoorwerpen
en zelf gemaakt speelgoed zal te
zien zijn. In de pauze verkopen zij
boekjes, kaarten enz. Tevens in-
zameling van katoenen kinder-
kleding, handdoeken, theedoeken,
lakens, dekens.

Stephan
Braakhekke wint
'Vetnippeltrophee'
De VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseerde zaterdagmiddag een
grasbaanwedstrijd met als inzet de
'Vetnippeltrophee'. Een naam die
vanwege de locatie aan deze wed-
strijd is verbonden. In totaal gin-
gen circa 25 coureurs op het zon-
overgoten "circuit" van start. Step-
han Braakhekke passeerde als eer-
ste de finish, gevolgd door Marcel
Bulten; 3 Winand Hoenink; 4 Rob
Groot Tjooitink; 5 Andre Schoena-
ker. Inmiddels zijn ook in de ver-
schillende klassen de kampioenen
van de clubcompetitie crossen be
kend.
De eindstanden luiden: Klasse
jeugd 125 CC: l en kampioen Job
Koenders 210 punten; 2 Erwin Vis-
ser 205; 3 Martin Roes 177; 4 Koen
Berenpas 154; 5 Wouter Dijkman
133 punten. Klasse recreanten: l
en kampioen: Henk Hellegers 240
punten; 2 Martijn Kez 204; 3 Johan
Braakhekke 200; 4 Kees Kooten
171; 5 Rien Mombarg 144 punten.
Superklasse: l Stephan Braakhek-
ke 240 punten; 2 Erwin Plekken-
pol 216; 3 Marcel Bulten 206; 4
Gerben Vruggink 181; 5 Johannes
van Kempen 163 punten.

Boekenbeurs
De Stichting 'Veiling Commissie
Vorden' houdt zaterdag 20 okto-
ber in 'De Voorde' achter de Dorps-
kerk voor de tweede keer een
boekenbeurs. De stichting heeft de
laatste tijd vele mooie en waarde
volle boeken, zoals romans, kin-
derboeken, naslagboeken en ook
langspeelplaten opgehaald. De
commissie hoopt al deze artikelen
op een gezellige manier aan de
man te brengen. Men kan 20 okto-
ber in 'De Voorde' terecht. Tijdens
de boekenbeurs vers gebakken
wafels, koffie e.d. De opbrengst is
bestemd voor de restauratie van de
ramen van de Nederlands Her-
vormde Dorpskerk.

Certificaat
Twee leden van de PHDC Vorden
hebben met hun honden het certi-
ficaat 'Politiehond I met lof be-
haald.

Dit zijn Henk van der Laan met
'Falco', 402 punten en Jan Mok-
kink met "Biko" 427,5 punt.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

NEE! tegen het slopen
Door B. en W. van Vorden is 'ja,'
gezegd op het verzoek van De
Stiepel de huizen aan de Pastorie-
weg te slopen. Want het bezwaar
daartegen was niet voldoende
gemotiveerd.
1. Namens bewoners, omwonenden

en vele dorpsgenoten zeggen
we om gegronde redenen 'nee'
tegen de sloop.
- Deze woon- en bouwtechnisch

goede bejaardenwoningen moe
ten om hun landschappelijke
waarde op de grens van het
buitengebied van Vorden be
houden blijven.

- Zolang de rechter de op-
zegging van de huur aan de be-
woners door De Stiepel niet
heeft goedgekeurd, kan er van
sloop geen sprake zijn.

- Het bouwplan, waarvoor de
sloop nodig zou zijn, past niet
in het bestaande bestemmings-
plan, vooral vanwege het bou-
wen in 3 woonlagen. Het ge-
meentebestuur had dit namens
De Stiepel bij de aanvraag om
bouwvolume aan G.S. moeten
melden. Men kan toch niet
lichtvaardig omgaan met gel-
dende richtlijnen.

- De aan G.S. gevraagde vrijstel-
ling vlg. art. 19 WRO vereist
aanpassing aan het bestaande
complex. Het is onwaarschijn-
lijk, dat G.S. die vrijstelling
verlenen, omdat 3 woonlagen
niet passen bij de bebouwing
aan De Delle, en zeker niet bij
het aangrenzend buitengebied
van Vorden.

CONCLUSIE: de door B. en W.
verstrekte sloopvergunning is
een zeer aanvechtbaar en
slecht onderbouwd besluit.

2. Aan het huidige bouwplan (42
appartementen a/d Pastorieweg)
is een tendentieus beleid vooraf-
gegaan. Om 16 woningen aan de
Pastorieweg te slopen, moest
een sterk argument worden ge
bruikt: nl. 'op die plaats zullen
24 verpleegplaatsen komen'. Zó
konden de bewoners het beste
worden overgehaald. En zó kon
er sympathie in de dorpssamen-
leving worden verkregen. Toen
de bewoners zich om meerdere
redenen tegen de plannen ver-
zetten, werd in oktober 2000
zogenaamd besloten, de verpleeg-
plaatsen in De Wehme onder te
brengen; overigens zonder dit
aan de bewoners mee te delen.
In feite bestond dit besluit al
lang. Want in een brief van B. en
W. d.d. 3 juli 2000 aan G.S. wordt
namens De Stiepel geschreven
over het plan 24 verpleegplaatsen
te realiseren in de oostvleugel
van het verzorgingshuis. Het
idee van 'verpleegplaatsen a/cl
Pastorieweg' is duidelijk mis-
bruikt om de bewoners onder
druk te zetten en tegelijk bij
de bevolking begrip te wekken
voor de sloop van deze mooie
woningen.

Hopelijk zal. het bovenstaande
meer inzicht en begrip teweeg
brengen voor de zaak: behoud
woningen a/d Pastorieweg.

Namens bovengenoemden:
Mw. M.C. Tissing - De Delle 57

Dhr. H. Spithoven - Pastorieweg 29



Voetbal

VORDEN
Pax-Vorden 2-1
Vorden heeft in de streekderby te
gen het Hengelose Pax in de slot-
minuten het onderspit moeten
delven. Een puntendeling had de
verhouding beter weer gegeven,
maar de doelpunten tellen. De eer-
ste helft was voor Vorden en in de
tweede helft maakte Pax daar aan-
spraak op. Laatste man Erik Olden-
have en Pax spits Gerdo Bruil heb-
ben menig robbertje om de bal ge-
vochten. Dat ging soms gepaard
met de nodige trek- en duwwerk.
Paal en lat stonden een Vbrdense
overwinning in de weg.

Het was weer als vanouds. Veel
Vordenaren togen, aangemoedigd
door het prachtige weer, op de
fiets naar Hengelo voor de streek-
derby Pax-Vorden. 17 jaar geleden
speelde Pax en Vorden voor de laat-
ste keer in de competitie tegen el-
kaar en toen werd het 1-1 en pro-
moveerde Pax naar de 3e klasse
van de KNVB. De penningmeester
van Pax kon tevreden zijn. Bijna
duizend toeschouwers omzoom-
den het veld. Beide ploegen begon-
nen nogal zenuwachtig aan de
wedstrijd en speelden behoudend.
Vorden speelde achter een op een
om op die wijze meer overwicht te
hebben op het middenveld. Vor-
den nam dan ook geleidelijk het
initiatief in de wedstrijd. De eerste
echte kans ontstond echter pas in
de 15e minuut. Een voorzet van
Sandor Verkijk werd goed door
Rutger Wullink ingekopt, maar
evengoed door het Holthe gered.
Even later kwam Erik Rakitov goed
door en omspeelde zijn man. De
paal stond de openingstreffer ech-

ter in de weg. Zoals het zo vaak
gaat viel het openingsdoelpunt
aan de andere kant. De eerste aan-
val van Pax leverde meteen de 1-0
op. Bij een hoge voorzet werd door
de verdediging niet ingegrepen en
daar maakte vleugelspits Franken
gretig gebruik van en kon eenvou-
dig de bal achter Jurgen Bruggink
werken. Lang beleefde Pax geen
vreugde aan deze voorsprong,
want vijf minuten later was de
stand door Ronnie de Beus uit een
strafschop al weer in evenwicht ge
bracht. Bij een doortikbal door
Ronnie de Beus kroop Sandor Ver-
kijk goed voor zijn man en steven-
de op doelman ten Holthe af. Ver-
kijk passeerde de doelman, die
hem vervolgens aan de benen on-
deruit trok. Ronnie de Beus schoot
van elfmeter onhoudbaar raak 1-1.

Vorden kon het overwicht in deze
fase van de wedstrijd niet in doel-
punten uitdrukken. Pax probeerde
met harde tackles de wedstrijd te
keren. De scheidsrechter was bij-
zonder mild en hield de kaarten
voor de spelers op zak, maar zond
wel de trainer van Pax met rood
naar de tribune, wegens het
maken van aanmerkingen op de
leiding. In de slotminuten van de
eerste helft lobde Ronald de Beus
de bal over de iets te ver voor zijn
doel staande Pax-goalie, maar op-
nieuw stond het houtwerk een ver-
diende voorsprong voor Vorden in
de weg.

In de tweede helft speelde Pax
agressiever dan Vorden en liet ook
wat meer de bal rond gaan. Het
spel golfde wat meer op en neer,
doch het spelniveau werd er niet
beter op. Pax creëerde zich meer
kansen dan in de eerste helft. Ro-
nald de Beus had opnieuw pech

toen hij in de 60e minuut uit een
voorzet de bal tegen de lat kopte.
Het spelpeil van de eerste helft
werd bij lange na niet in de tweede
helft gehaald. Pax werd sterker
doordat het meer de bal rond liet
gaan, maar kreeg ook geen uitge
speelde kansen. Hans van Dijk
kreeg voor Vorden nog een uitste
kende kans, maar doelman ten
Holthe redde bekwaam. Bij een in-
greep van Erik Oldenhave op Ger-
do Bruil riep de Pax-aanhang om
een strafschop, maar scheidsrech-
ter Wentink liet doorspelen. In de
slotminuten was het Pax die met
de eer ging strijken, nadat Roger
Meerbeek doelman Bruggink had
gepasseerd 2-1.

Uitslagen 6-7 oktober
Overwetering Dl - Vorden Dl: 2-2
Warnsv. Boys D2 - Vorden D2: 6-2
Zutphen Dl -Vorden D3: 5-1
Vorden El - Be Quick E2: 8-1
Vorden E2 - Almen El: 100
Dierense Boys El -Vorden E3: 2-0
Eefde E2 -Vorden E4: M
Brummen E4 -Vorden E5:0-1
Eefde F2-Vorden Fl: 1-5
Vorden F2 -Warnsv. Boys F3:1-5
Be Quick F4 - Vorden F3: 0-10
Vorden F4 - Zutphen Fl: 3-9
Vorden Al-Epse Al: 6-2
Vorden Cl -Warnsv. Boys C2: 7-1
Vorden C2 - Warnsv. Boys C3: 2-3
Pax l-Vorden 1:2-1
Vorden 2 - Witkampers 2: 2-2
Vorden 3 - Steenderen 2: 2-8
Reunie 6 - Vorden 4: 0-2

Programma 13-14 oktober
Davo Dl - Vorden Dl
Vorden D2 - Eefde Dl
Vorden D3-WHCZD5
WHCZE3-Vorden El
Eefde El-Vorden E2
Vorden E3 - Gazelle Nieuwland E3
Vorden E4-WHCZE6

Vorden E5-Voorst E2
Vorden Fl-Voorst Fl
AZCF3-Vorden F2
Vorden F3-WHCZF4
OekenF3- Vorden F4
SHE Cl-Vorden Cl
"OekenC2-Vorden C2
Vorden l - MVR l
SDOUC2-Vorden2
Ruurlo2-Vorden3
Vorden 4 - GFC 4
Vorden 5 - SVBV 3

RATTI
Programma 13-14 oktober
Ratti 5 - Genderingen 6
Klein Dochteren B2 - Ratti BI
Ratti Cl-WHCZC5
Ratti l - Wolfersveen l
Lochem 5 - Ratti 2
Lochem 7 - Ratti 3
Ratti 4 - Grol 9
Keijenb. Boys l - Ratti l (dames)

SOCH
Uitslagen 6-7 oktober
Socii BI - Markvogels BI: 6-2
Socii Dl - Wolversveen Dl: 9-1
SociiEl-ZeddamEl:3-9
Socii Fl - Warnsveldse Boys F6: 9O
Klein Dochteren l - Socii 1:1-4
Be Quick 3 - Socii 2: 6-1
SHE 3 - Socii 3: 2-6
Socii 4 - Warnsveldse Boys 4: 4-2
Socii 5 - De Hoven 4: 2-0

Programma 13-14 oktober
Colmschate B2 - Socii BI
Doetinchem D3 - Socii Dl
MVR El - Socii El
Voorst F2 - Socii Fl
Socii l - Vitesse l
Socii 3 - SCS l
Brummen 6 - Socii 4
Warnsveldse Boys 5 - Socii 5

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.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Vriendenbrief
Een nieuwsbrief van de Stichting 'Vrienden van
de Openbare Bibliotheek' in Vorden Herfst 2001

Beste lezer of lezeres,
De Vordense bibliotheek is een
belangrijke instelling. Je vindt er
tienduizenden boeken. Tientallen
tijdschriften. Elke dag de belangrijk-
ste dagbladen. Kostbare naslag-
werken op veel terreinen. Een aantal
internet-aansluitingen. Kortom: er
zijn in onze bibliotheek verbindin-
gen met de hele wereld in tekst en
beeld. Allemaal voor ontspanning of
ter informatie.
Over die bibliotheek, die wel eens
wordt genoemd 'de huiskamer van
Vorden' willen we het even met u
hebben. We vinden namelijk dat

onze bibliotheek meer zou moeten
kunnen doen voor het culturele le-
ven in Vorden. Bijvoorbeeld aktief
werken aan bevordering van het
lezen. Meer activiteiten organiseren
om de jeugd te vertellen dat boeken
echt belangrijk zijn. Werken aan
goede exposities. Vaker een schrij-
ver uitnodigen om te vertellen over
zijn of haar boeken. Zo nu en dan
een bijzondere activiteit organiseren
waardoor we ontdekken dat de we-
reld niet alleen bestaat uit wat de
media ons voorschotelen. Daarom
schrijven we u deze 'Vriendenbrief.
We hopen namelijk dat u het met ons
eens bent en dat ook u als donateur
ons werk wilt gaan steunen.

Dank zij bijdragen van de huidige
donateurs en andere opbrengsten
worden door ons al activiteiten ont-
wikkeld. Enkele van die activitei-
ten:
* jaarlijks een of twee boeiende
voordrachten van bekende schrij-
vers. Zo vertelden o.a. Leon de Win-
ter en Helga Ruebsamen, Yvonne
van der Meer en de Vordense auteur
Harry van Rijn en niet te vergeten
dit jaar Kader Abdolah voor een
aandachtig publiek over hun schrij-
verschap,

* het organiseren van tentoonstel-
lingen in de Galerij in de bovenver-
dieping van de bibliotheek. De laat-
ste was bijzonder succesvol: twintig
fraaie portretten van de Almense
fotograaf Geert de Groot brachten
de relatie van de mens en het boek
in beeld. Twintig inwoners van Vor-
den werkten er als model aan mee.
Het idee werd zo positief beoor-
deeld dat de foto's nu in een groot
aantal Nederlandse bibliotheken
worden geëxposeerd,
* de uitgave van 'Vorden '99', het
portret van Vorden op de grens van
twee eeuwen. Het werd door meer

dan 1200 plaatsgenoten gekocht.
Het is een historisch document over
veel facetten van het leven in onze
gemeente dat voor nu en vooral
voor later een grote waarde heeft,
* informatie en activiteiten voor
de jeugd vooral in de Kinder-
boekenweek,
* aanvullingen voor het interieur
zoals een fraaie leestafel met ver-
lichting, welkom nu de leeszaal een
nieuwe indeling heeft gekregen.
U ziet: dankzij de hulp van dona-
teurs en vrijwilligers kunnen we met
bescheiden middelen toch nog veel
doen. Maar er zijn meer mogelijk-
heden om rond de bibliotheek meer
activiteit te ontplooien. Daarvoor
hebben we wél uw steun nodig.
Vandaar ons verzoek: geef u op als
donateur van de Stichting Vrienden
van de Openbare Bibliotheek om zo
onze bibliotheek meer financiële
armslag te geven. Dan helpt u er aan
mee om in Vorden op cultureel
gebied méér te organiseren.

Onderstaande strook s.v.p. opzenden
aan secr. Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek Vorden - Oude
Zutphenseseweg 10 - 7251 JX Vorden.
Of afgeven aan de balie van de biblio-
theek. U kunt ook bellen nr 55 1813.

Een welkomsgeschenk
Er zijn nog ongeveer 70 exemplaren
beschikbaar van de uitgave 'Vorden
'99'. Daarom kunnen we u, wanneer
u zich met ingang van het jaar 2002
opgeeft als donateur voor tenminste
f 25.00 per jaar een gratis ex. aan-
bieden van dit fraaie, gedeeltelijk in
kleuren gedrukte boek. Uiteraard
zolang de voorraad strekt. Wanneer
u het boek al in uw bezit hebt: ook
als cadeau is dit boek over 'Vorden
op de grens van twee eeuwen' voor
de komende feestdagen zeer wel-
kom bij alle mensen die van
Vorden houden.

Opgave donateur Hierbij geef ik mij tot wederopzegging toe
op als donateur van de Stichting 'Vrienden van de Openbare
Bibliotheek' in Vorden met ingang van l januari 2002 voor een jaarlijk-
se bijdrage van f Ik ontvang graag het welkomsgeschenk
'Vorden '99'.

Naam:

Adres:.



Praktijk voor
energetische therapie
De praktijk bestaat uit het behan-
delen van lichamelijke en geeste
lijke klachten, zoals: hoofdpijn -
migrane, allergieën, astma, hooi-
koorts, reuma, artritis, stress, over-
spannen, darmklachten, over- en
ondergewicht, exceem, huidaan-
doeningen, etc.

Ter ondersteuning van genezings-
processen werkt men met stenen
en mineralen, iedere steen heeft
zijn eigen werking, de steen die

het beste bij iemand past wordt
door middel van spiertesten uitge-
zocht.
Ook door middel van een stenen-
oplegging brengt men het li-
chaam weer in balans, wanneer
dit bij iemand van toepassing is.
Voor een goede behandeling van
de klachten) zijn meerdere con-
sulten nodig.

Voor meer informatie mevr. Joke
Kempers, Broekweg 19, Wichmond.

13 oktober Landelijke Politiedag

Gelderse politie opent speciale
website voor jongeren
'Ik voel me veiliger met een mes

* op zak.', 'Een bekeuring? Dat is
altijd mijn eigen schuld.' Prik-
kelende stellingen waarmee de
politie in Gelderland jongeren
van 12 tot 18 jaar hoopt te be-
reiken.

Via de website www.politiedag-gel-
derland.nl kunnen jongeren zo
hun mening geven over onderwer-
pen als veiligheid, drank/drugs en
verkeer. Een site die de Gelderse
politiekorpsen speciaal geopend
hebben in het kader van de Lande

«. lijke Politiedag op zaterdag 13 ok-
tober.
In de week van 8 tot 14 oktober
worden in verschillende plaatsen
in de provincie Gelderland zoge
naamde 'safe flashes' en pennen
uitgedeeld aan jongeren van 12 tot
18 jaar. Op deze rode knipperende
lampjes (voorzien van een klem)

en pennen staat het adres van de
website vermeld. Deze 'give aways'
zullen met name via middelbare
scholen en op uitgaansavonden
worden verspreid.
Aan de actie is een prijs (een web-
cam) gekoppeld voor de jongeren
die de meest originele of rake re
acties op de stellingen geven. De
resultaten van deze actie worden
ongeveer een week na de Landelij-
ke Politiedag bekend gemaakt. De
website www.politiedag-gelder-
land.nl staat vanaf woensdag 10
oktober op het internet.
In de Achterhoek worden de safe
flashes op vrijdagavond 12 of za-
terdagavond 13 oktober uitge-
deeld in het centrum van Doetin-
chem, bij De Radstake in Vars-
seveld, bij De Arena in Dinxperlo
en in het centrum van Groenlo. De
pennen worden uitgedeeld op
scholen.

Voormalig
bondscoach
Toon Gerbrands
inVorden
Donderdagavond 11 oktober
aanstaande zal de voormalig
bondscoach van het Neder-
lands herenvolleybalteam een
lezing verzorgen bij Hotel Bak-
ker te Vorden.

Deze inspirerende lezing heeft als
titel "Topprestaties leveren". Waar-
om bereikt de één wel datgene wat
hij/zij wil bereiken en lukt dat de
ander niet? Een lezing die voor ie
dereen interessant is en waar een
ieder zijn voordeel mee kan doen.

Gerbrands heeft de afgelopen ja-
ren een zeer brede kennis ontwik-
keld op diverse terreinen. Het Ne
derlands Heren Volleybalteam be
haalde onder zijn leiding voor het
eerst in de geschiedenis het Euro-
pees kampioenschap en werd vijf-
de op de Olympische Spelen te Syd-
ney.

Gerbrands weet zijn publiek van
begin tot eind te boeien met zijn
humoristische en pakkende ma-
nier van optreden waar terdege
een serieuze ondertoon inzit. Ger-
brands houdt zijn lezing na afloop
van de algemene ledenvergade
ring van de Rabobank Graafschap-
West, welke begint om 20.00 uur.

Wilt u ook aanwezig zijn bij de Ie
zing van Gerbrands, dan bent u
van harte welkom.

Een telefoontje naar Reinier Klein
Brinke van de Rabobank met op-
gave van het aantal personen is
voldoende: tel. 0575-558331.

Paddestoelenwandeling
Paddestoelen oefenen een on-
weerstaanbare aantrekkings-
kracht uit op mensen. De ene
dag is er nog niets, terwijl de
dag daarop een volledige en
vaak ook kleurrijke paddestoel
aanwezig is.

In het verleden dacht men dat dat
iets met hekserij van doen had.
Toch trekken paddestoelwandelin-
gen nog steeds veel publiek. Dat
heeft het WNF doen besluiten
haar jaarlijkse wandeling, met
paddestoelen als thema, over twee
dagen uit te smeren.
Zowel op zaterdag 13 als op zon-

dag 14 oktober wordt er vertrok-
ken voor een wandeling over het
paddestoelenrijke landgoed Wa-
liën dat gelegen is aan de weg van
Warnsveld naar Lochem. Het punt
van vertrek is de kruising van de
wegen Warnsveld-Lochem en Al-
men-Vorden (bushalte Graafse
kamp).

Aan de deelnemers wordt een be-
scheiden bijdrage gevraagd.

Voor eventuele info kan kontakt
worden opgenomen met Job Teeu-
wen, Velhorst l, 7241 TB Lochem,
telefoon (0575) 43 11 98.

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober

Samengestelde
menwedstrijd in Hengelo
trekt veel deelnemers
Ook dit jaar zal de vereniging
van het aangespannen paard
In Stap en Draf te Hengelo een
samengestelde menwedstrijd
organiseren op terrein de Hiet-
maat.

De wedstrijd bestaat uit 3 onder-
delen: op zaterdag de dressuur en
vaardigheid en op zondag de ma-
rathon.

Het aantal deelnemers dat mee
doet is zeer groot dit jaar, maar
liefst 85 aanspanningen zullen
aan de start verschijnen, zodat het
passen en meten wordt om op 13

en 14 oktober iedere deelnemer op
tijd zijn onderdelen te laten verrij-
den. Er doen 18 leden van de eigen
vereniging mee. Er wordt gestre
den met enkel-, twee en vierspan-
nen paard en pony in verschillen-
de klasses Voor de beginners is er
een aparte rubriek bestaande uit
alleen Dressuur en Vaardigheid.

De toegang is gratis en de vereni-
ging hoopt dan ook vele menlief-
hebbers te mogen begroeten. Voor
inl. kan men terecht bij de secr.
Mevr. Steenblik. Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld. Telefoon 0575
55 28 10. (Zie ook de advertentie).

Uitbreiding lesaanbod
Muzehof
Vanaf deze herfst krijgt de lang-
verwachte uitbreiding van het
lesaanbod aan de muziek-
school Zutphen (Muzehof) ein-
delijk zijn beslag.

Na een periode waarin er aan de
bas noodgedwongen wat minder
aandacht kon worden besteed,
was het mogelijk om met ingang
van dit schooljaar een docent aan
te trekken waardoor er aan de 'la-
ge tonen', nog beter dan voorheen,
professioneel aandacht kan wor-
den besteed.
De Muzehof beschikt nu in de per-
soon van Michael Burger - telg van
het Arnhems conservatorium -
over een contrabassist/basgitarist
met een ruime ervaring in genres
als rock, pop, jazz en klassiek.

Als actief musicus maakt hij deel
uit van diverse ensembles. Daar-
naast is hij als basdocent verbon-
den aan de muziekschool van Lü-
nen (Duitsland) en als gastdocent
aan de HKA te Arnhem.

Op zaterdag 13 oktober vindt een
workshop plaats voor alle geïnte
resseerde contrabassisten en basgi-
taristen. Hierbij ligt het zwaarte
punt op het ontwikkelen van
treffende (en speelbare!) baslijnen.
Iedereen die op een of andere ma-
nier zichzelf een bassist vindt of
graag een goed bassist zou willen
worden, is van harte uitgenodigd
aan deze workshop deel te nemen.
Neem voor nadere informatie con-
tact op met de Muzehof, tel. (0575)
51 53 50.

Bouw wil nog veiliger
gaan werken!
Op maandagavond 15 oktober
aanstaande wordt in HRZ 't
Zwaantje aan de Zieuwentseweg l
te Lichtenvoorde een voorlich-
tingsavond gehouden over veilig
werken in de Bouw. Deze avond is
georganiseerd door de regionale
samenwerkingsverbanden in de
bouwnijverheid en Bouwradius.
De hele avond staat in het teken
van Veilig Werken in de Bouw.
Deskundigen van de NVOB en de
Arbeidsinspectie zijn aanwezig
om u voor te lichten over veilig
werken in de bouw, de indruk-
wekkende film "De Val" zal door
Bouwradius worden gepresen-
teerd.
De ontwikkelingen in de bouwnij-
verheid staan niet stil; een van de
ontwikkelingen is het veilig en
verantwoord werken. Werkgevers
hebben verantwoordelijkheden

op dit terrein. Zij stellen veelal de
werknemers in de gelegenheid
een cursus te volgen op het gebied
van veiligheid en verstrekken de
zogenaamde P.B.M.'s, de persoon-
lijke beschermingsmiddelen.
Daarnaast zorgen gereedschap-
pen, hulpmiddelen en materieel
voor veilig en adequaat werken.
Echter de werkenden in de bouw
hebben zelf ook verantwoordelijk-
heid: van evenveel belang als bo-
vengenoemde zaken is dat de
werknemers zelf ogen en oren
openhouden om mogelijk onveili-
ge situaties vroegtijdig te signale
ren. Want wie weet beter wat er al-
lemaal tijdens het bouwproces
plaatsvindt dan de bouwvakker
zelf? Kortom voor iedereen, werk-
zaam in de bouwnijverheid, een
avond die niet gemist mag wor-
den.

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

prolink.nl
the Internet pnjfommtontt*

Zutphen - Do«tinch«m - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internot Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservlce

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren on bedrijven!

PC voor beginners - Internet voor beginners HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud - Webmaster -
PHP basis - PHP gevorderden • PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (Old.)

T»l. 0545-373795
• W»M (Old.)

T0I. 0314-683319

Finale Dutch Open Zijspancross Halle
Op zondag 14 oktober wordt op
circuit 'De Kappenbulten' in
Halle de finale gehouden van
het Dutch Open Zijspancross
2001. Tijdens die laatste wed-
strijd zal ook de beslissing val-
len, want alhoewel Daniël Wil-
lemsen en Sven Verbrugge een
ruime voorsprong hebben op
hun belagers moeten ze nog
wel een paar punten scoren op
het Grand Prix circuit van
Halle.

Het kon ook nog wel eens zijn dat
Willemsen in Halle voor het laat-
ste met zijn Belgische bakkenist
Verbrugge rijdt, want de sfeer bin-
nen het team was de laatste tijd
niet al te best. Willemsen en Ver-
brugge konden in augustus, vlak
voor de Zweedse Grand Prix el-
kaars bloed wel drinken en het
leek er dan ook op dat Willemsen
dit jaar al om moest zien naar een
nieuwe passagier. Wonder boven
wonder kroop het duo toch weer
met elkaar op de motor en ze wis-
ten zelfs de laatste drie Grand Prix'

te winnen. Ook tijdens de laatste
Dutch Open op hun thuis circuit
in Lochem waren ze ongenaak-
baar en wonnen beide manches.
Willemsen heeft zelfs de deur voor
zijn Belgische kompaan weer op
een kier gezet om volgend jaar
toch weer bij hem in de bak te
stappen. Hoe goed het aan het ein-
de van dit seizoen met Willem-
sen/Verbrugge gaat zo slecht ver-
liep het met Jacky en Wiljam Jans-
sen. Ze werden in Lochem welis-
waar in de eerste manche tweede
maar daar bleef het bij omdat
Jacky Janssen in die eerste heat de
finish haalde met een zware bles-
sure. Na een aanvaring met Eric
Schrijven brak de stuurman van
de Janssen-twins zijn enkel en het
seizoen is voor hem dan ook over
en kunnen ze in Halle hun titel
niet verdedigen. Willemsen's naas-
te belager is nu Wilfred van Wer-
ven, die ook al met een Belg, Eli
Piccart, samen rijdt.

Er moeten echter rare dingen ge
beuren in Halle want de voor-

sprong van Willemsen bedraagt
ruim veertig punten. De strijd om
de tweede plek is echter wel onge
kend spannend, want naast Van
Werven maken ook de duo's Mar-
cel Grondman/Bjorn Meinders en
Ton van Keulen/Marcel van Wan-
rooy nog aanspraak op de tweede
plaats, zodat de wedstrijd in Halle
een echte finale zal gaan worden.

Wie er nog wel eens roet in het
eten kan gaan gooien is plaatselijk
favoriet Wim Jansen uit Halle. Jan-
sen rijdt dit jaar voor het eerste
met Bart Notten, telg uit een
roemrucht bakkenisten geslacht,
en die nieuwe combinatie doet het
dit jaar erg goed. Jansen staat met
de wedstrijd van Halle nog voor de
boeg op een achtste plaats, maar
kan met twee goede resultaten
nog zesde worden. Ook Marco Lui-
mers kent circuit 'De Kappenbul-
ten' erg goed. Het duo Luimers/
Ten Have is ook lid van de Halmac
en wil dan ook een gooi doen naar
een goede klassering.



OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

TMtifstaüon en oïehmdel
Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

Ons team zoekt:

plaatbewerker
voorbewerker/
spuiter
min. leeftijd 25 jaar.

Iets voor jou?
Reageer dan snel.

Tonny Juiuërfs

U AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

De Venterkamp 7, 7261 AH Ruurlo
Tel. (0573) 45 11 61 - Fax (0573) 45 41 80

BENT u, uw TUIN AAN 'T VERANDEREN
Wij hebben palisades, plantringen,
plantbakken, opsluitbanden, grind

NU tijdelijk 10% KORTING
(geldig t/m 31 oktober)

Enkele showmodellen waterpartijen
200/0 KORTING OP = OP

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-462139

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

'Groenieren' in rustieke stijl

Het najaar breekt weer oan. Een uitstekend tijdstip voor het planten van
coniferen en heesters etc. Op onze landelijke boomkwekerij, gelegen in het

buitengebied van Hengelo (Gld.), kunt u keuze maken uit diverse
sierheesters en coniferen. Enkele voorbeelden zijn:

Buxus
bolvorm, kegels, piramiden, haagjes 10/15 tot 30/35 cm

Taxus baccata sotot i2o cm.

cm.Laurier 60 tot
Haagconiferen 125 cm h00g.

Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

BOOMKWEKER
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo {Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94

J

J Heuelinkdijk 2

Oktober voordeelmaand
bij BouwCenter HCI

Oktober is woonmaand. 'n Goed moment om eens stevig uitte
pakken met een aantal bijzonder aantrekkelijke aanbiedingen.

Kom dus snel een kijkje nemen in onze inspirerende showroom
boordevol ideeën en aantrekkelijk oktober-voordeel!

Bij aankoop van een keuken v.a. 7.500,-

Granieten aanrechtblad
HALVE PRIJS

Bij aankoop van een keuken v.a. 25.000,-

Bij aankoop van een keuken v.a. 5.000,-

E STOFZUIGER KADO

AANTREKKELIJKE KORTINGEN OP TOPKWALITEIT

. . . . , , , . . . . . . .
Miele vaatwasser
Inbouwmodel.
5 jaar garantie.
Normaal 2 796,- po>vw
Oktoberprijs iBoiMB

Combi-magnetron
Luxe uitvoering.
5 jear garantie.
Normaal 2.995.- VWOT^H
Oktoberprijs JBiKlflB

Induktiekookplaat Koelkast
Type Hl 7716, breed model. Inbouwmodel, 88 cm hoog.
S jaar garantie. 5 jaar garantie.
Normaal 4.195.-____^_ Normaal 1.645,-___
Oktoberprijs M«KJ«JH Oktoberprijs M'M

TOONAANGEVENDE KOLLEKTIE WAND- EN VLOERTEGELS

Type Porceflanato Crème en licht
crome, 40 x 40 cm. Slijtgroep 5.
Va n 56,80 nu per m! 44,75

Type Rustiek Cotta beige en licht
beige, 30 x 30 cm. Slijtgroep 4, geschikt
voor alle woongebrutk.
Nu per m' voor slechts 28,90

Type Porcellanato Leverbaar in 3
kleuren, 30 x 30 cm. Stijlgroep 5, voor
zwaar belopen ruimtes.
Van 58,-nu per m' 43,90

Type Porcellanato Grijs en am/a-
c iet porfier, 20 x 20 en 30 x 30 cm.
Voor garage* kelders
Afmeting 20 x 20 cm, per m'
Afmeting 30 x 30 cm, per m'

Wandtegels Camee marmer en wit-
grijs marmer, 20 x 25 cm.
Per m' vanaf 26,90

Badkamer vloertegels Antraciet
encotta, 20 x 20 cm.
Per m' vanaf 34,90

BOUWMATERIALEN VOOR PROFESSIONALS EN DOE-HET-ZELVERS

VELUX
TUIMELDAKRAMEN
type 66L 3059, grenen dakraam met HR++ beglazing

Dakraam, Type C02, afmeting 55 x 78 cm 351, -
Gootstuk, Type EOH C02 104, -

Dakraam, Type N04, afmeting 78 x 99 cm. 445,-
GoOtStllk, Type EOH N04 125,-

Dakraam, Type SD6. afmeting 114 x 118 cm. 600,-
Gootstuk, Type EDH S06 157,-

Gipsplaten, 60 cm breed, dikte 10 mm.
Lengte 2.60 tot 4.80 m Nu per m' slechts

Pan latten, 22 x 50 mm, geschaafd vuren,
Lengte 300 en 450 cm, nu per meter

Vuren regel, 50 x 75 mm, geschaafd,
Diverse lengtes, nu per meter

Kozijn pakket vuren ongegrond.
Stomp of opdek, 56x114 mm
Stomp of opdek. 56 x 90 mm

Halogeen verlichting 3 x 20 w, mcl trsfo
Kleuren wit of zwart nu slechts 43,50
Kleuren messing en mat chroom, mi slechts 47,50

4,75

0,75

2,95

65,45
57,-

Alle aanbiedingen incl. btw, alleen geldig in de maand oktober

BoüwCenterBHCI
BoiiwCcuMr HCI H««gel» GW
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 48 81 81
hct@heiBbi.nl / www.nciubi.nl

maandag t/m vrijdag
vrijdag koopavond
zaterdag

08.30 - 1 7.30 uur
19.00 - 21.00 uur
10.00 - 16.00 uur

kecwimifct
maandag t/m vrijdag 07.30 -l7.30 uur
vrijdag koopsvond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 88.00 - 16.00 uur

• KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN " SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD. ULFT EN ZEVENAAR



Start van het wltóbeizoen.
Presentatie van het Grolsch bokbier
Wij serveren oü|| lail||e mosselen
voor dit seizoen.\.

Samen
hebben we

wat te vieren

R|Stiurarit

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231; PD WarnsveJd
Tel; 0575^431336, Fax 0575^32241!
E-mail ag.maalderi|k@worldonline.nl l

Dit vieren wij met een
speciaal menu:

Wild paté

Mosselen of wildragout

Herfstdessert

Bij dit menu serveren wij een
Magnum Grolsch bokbier

(per 4 personen).

De prijs: f 55,- p.p.

KEUKENIMPORT

Telefoon (O573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

t*6

BP
KANTERS

BELLEN!

v.o.f .

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

Tel. 0314-622267

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

Actie Actie Actie
Te koop:

vijver-
folie

0,5 mm dikte a 4,00 p.m2

0,8 mm dikte a 6,00 p.m2

1 mm dikte a 7,50 p.m2

4-6-8-10 m breed

Ook andere maten
tegen meerprijs
verkrijgbaar bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Heb je trouwplannen
voor 2002?
Al je plannen krijgen meteen
vaste vorm op de 5e bruisende
Bruids-lnfo-Show bij Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
twaalf bedrjjven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de 'grote dag" extra feestelijk
maakt.

Jouw trouwfeest begint
op de Bruids-Info-Show
bfl ,/t Witte Paard"

Dinsdag 23 oktober a.s.
vanaf 1930 uur

zaal open 1830 uur

'ZALENCENTRUPI
't WITTE PAARD

in Zelhem
entree 10,00

incl. kopje koffie

Kaarten a.m de /aal verkrijgbaar
.̂ffi-É.:;̂ :̂ „.__

Deelnemers
AJS.V^Vi(ieo Kuurlo

ètt i herenmode, Beltrum

BttrghartjtMVéUèr Zelhem

Haosink bloemen* en fcadoshop Zcihe

Hénry van llnL\t fotofimfie Zflhem

.ttegaïnce nogelxtudio Ze.them i

Kottink'Kdsburo Zelhem

Heniy SthoWer» brood banket Zelhctn

't Wit te Paard zatertcenfruwi Zelhem

Ziezo fcapsflton Zelhem

Lucy van Valburg schoonheidssalon
Zelhem

•. Wèe&ers Druk Drukkety Zeihem

De show
is in de nieuwe zaal van
t Witte paard:

Dli
PAERDES*

ADRES:

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

Weevers Net

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

. Weevers

Kom ons team
versterken!

De Van Geenhu/zen Groep, gevestigd

in een niet alledaags kantoorpand in

Hengelo Gld., ontwijkt veelal de plat-

getreden paden. Ons advies-, ontwerp-

en bouwplanbureau te/t ca. 15 mede-

werkers die gespecialiseerd zijn in

ontwerp, architectuur, bouwrealisatie,

advisering en beheersondersteuning.

Met deze flexibele all-in formule

bedienen wij opdrachtgevers van

allerlei pluimage op maat.

Variërend van moderne recreatie-

parken tot megabioscopen,

brandweerkazernes en hotels.

Van distributiecentra tot

kantoorgebouwen. Van woning-

renovatie tot herontwikkefing

van binnenstadsprojecten.

Boeiend en afvrase/end werk,

dot niets met voorspe/bore dagtaken

van doen heeft. Maar des te meer

met voldoening. Door het groeiend

aantal opdrachten zijn wij op zoek

naar een nieuwe co//ega.

VAN GEENHUIZEN
advies-ontwerpbureau

is op zoek naar een

Bouwkundig tekenaar m/v

die onder verantwoording van de projectarchitect zelf-
standig een schetsplan tot in detail kan uitwerken en de
bouwvergunningaanvraag verzorgt. In nauwe samen-
werking met het bouwplanbureau bereidt u de bouw-
projecten voor, waarbij u contacten onderhoudt met
zowel de constructeur en de technische adviseurs als
met de overheden.

Wij vragen van u:
• minimaal MTS-opleiding Bouwkunde;
• technisch inzicht en praktijkgericht denken;
• tekenervaring met AutoCad 14, applicatie GB is een pré;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Van Geenhuizen biedt:
• een veelzijdige, verantwoordelijke functie bij een

gerenommeerd bureau;
• een collegiale, informele werksfeer met veel ruimte

voor eigen inbreng;
• de mogelijkheid tot verdere ontplooiing en aanvullende

studiefaciliteiten;
• bij de functie passende honorering en secundaire

arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met de heer R. Berendsen.

Uw sollicitatiebrief, voorzien van c.v., kunt u binnen 14 dagen
sturen naarVan Geenhuizen Groep b.v.. Postbus 47,
7255 ZG Hengelo Gld. Telefoon: (0575) 46 19 21.

VAN GEENHUIZEN GROEP
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