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Marktdag Wonen geslaagd G e m e e n t e V o r d e n

De organisatoren van de Markt-
dag Wonen kunnen met een
voldaan gevoel terugzien op
een geslaagd evenement, dat
voor de eerste keer werd gehou-
den. Toen mevr. A. KLijn, als
voorzitter van de SWOV, om
half elf de aftrap verrichtte, was
de grote zaal van het Dorpscen-
trum goed gevuld.

Wethouder Wichers was blij met
dit initiatief van de plaatselijke
Ouderenbonden en de gezamen-
lijke Ouderenbonden in Gelder-
land. Hij zei aan het slot van het
openingswoord, dat het voor de
senioren hier in Vorden goed wo-
nen is en dat ze met de voorlich-
ting van vandaag zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wo-

nen. De heer H.Langes van de pro-
vincie Gelderland ging in op de
Woontoets van dit orgaan.

De heer F. Adema van woningcor-
poratie De Stiepel sprak over het
bouwen van seniorenwoningen in
Vorden Dit wordt gedaan aan de
hand van een uitgebreid aantal ei-
sen.samengevat in de Woonkeur.
Soms moet ter wille van een aan-
vaardbare huurprijs, daarvan wor-
den afgeweken.
Daarna verspreidde het publiek
zich langs de stands in de grote
zaal van het Dorpscentrum en de
twee voorlichtingsbussen voor het
Dorpscentrum, nl. de Techno Zorg-
bus van de provincie en de bus van
politie met voorlichting over het
politiekeurmerk.

Het publiek was goed tevreden
over de verstrekte informatie in
de verschillende stands. Vooral de
maquette van de Stiepel met de
nieuwbouw van Verzorgingshuis
De Wehme trok veel bekijks. Ook
de stand van de hobbyclub van de
SWOV deed goede zaken.Een veel-
heid aan bestellingen kwam
binnen.Opvallend was hier een
prachtige replica van de broodkar
van Bakkerij van Asselt, door de
handvaardigheid van de hobby-
club zelfgemaakt.
Jan Olthaar, voorzitter van de ge
zamenlijke Ouderenbonden, sloot
deze eerste woonmarktdag in de
loop van de middag met een goed
gevoel af, met daarbij een woord
van dank aan de verschillende
standhouders.

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Spectaculaire muntenactie voor
kerstwinterörus van start
Maandag 6 oktober is bij Super
de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys de spectaculaire mun-
tenactie gestart. Velen maakten
al van de gelegenheid gebruik
de eerste munten te verzame-
len. De actie loopt tot uiterlijk
27 december of zoveel eerder
als de kaartjes weg zijn.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, varié-
té en circus. In deze opzet is dan
ook de artiesteningang vervangen
voor een decor in de stijl van een
authenthiek artiestencafé. Door
het roodpluche, glimmend koper
en goud ziet dit er adembene
mend uit. In het café heeft Jannie
de leiding. Zij krijgt de een na de
andere artiest op bezoek. Als rode
draad ontvangt zij deze gasten
met de nodige kwinkslagen maar
soms ook vertederend.

GRATIS
Dit jaar is het nog makkelijker om
te sparen voor een gratis kaartje.

Dit jaar kan dat op 2 manieren.
A: Bij uw dagelijkse boodschappen.
B: bij speciale actie artikelen. Bij
aankoop van twee actieartikelen,
iedere week twee nieuwe, ontvangt
men gratis een circusmunt ter
waarde van € 10,-.

VOL IS VOL
Ondanks de extra voorstelling zal
ook dit jaar weer de regel 'Vol is
Vol' van kracht zijn. De eerste 2800
mensen die 25 muntjes inleveren
ontvangen een kaartje. Ook dient
men er rekening mee te houden
dat de voorstelling die de voorkeur
geniet al vol kan zijn. Het blijft dus
zaak om zo snel mogelijk uw mun-
tjes in te leveren. Zie voor meer in-
formatie de advertentie.

Stratentennis
De afgelopen week gehouden stra-
tentennis was ondanks het iets
mindere weer een groot succes. De
organisatie in handen van de ju-
beleumcommisie versterkt door
Rob Bouwmeister en Henk-Jan Riet-
man was het laatste evenement
i.v.m. 25 jaar bestaan van de tennis-
vereniging dit jaar. Door menigeen
werd al gevraagd of het volgend
jaar weer georganiseerd word. Na
drie avonden voorrondes gespeeld
te hebben stond de zaterdag in het
teken van de finales rondes. Na
twee poules gespeeld te hebben
bleek de winnaar te moeten komen
uit Vogelzang 2 en de Dorpsstraat.
In een onderlinge finale ronde met
een mix, een heren- en een dames-
dubbel bleek Vogelzang 2 de sterk-
ste te zijn. De dames en heren van
de Hackforterweg mochten in een
onderlinge duel uitvechten wie er
drie en vier werden. Alles bij elkaar
kunnen we terug zien op een zeer
geslaagd toernooi dat voor herha-
ling vatbaar is. Uitslag: l Vogel-
zang 2; 2 Dorpsstraat 1; 3 Hackfor-
terweg 3; 4 Hackforterweg 1.

Contact in 2004
De definitieve herindeling van de
gemeenten is nog niet bekend. Wat
er uiteindelijke ook besloten mag
worden, Contact blijft uw plaatse
lijke blad.

Na de herindeling zal in het blad
een katern worden toegevoegd met
de uitstraling van de nieuwe ge
meente met informatie die van be
lang is voor deze gehele gemeente.

Dit betreft zowel redactionele in-
formatie als advertenties.
Vooruitlopend op de herindeling
wordt Contact vanaf l januari
2004 gratis huis-aan-huis ver-
spreid.

Ieder blad blijft z'n eigen plaatselijke
karakter behouden, dus geen grote re-
gionale krant.

De redactie.

"Oud Vorden"
Eind september heeft de vere-
niging "Oud Vorden" bezoek
gehad van Ben van Dijk.

Deze hield toen een dialezing over
historisch Borculo en de cycloon
van 1925. Zaterdag 18 oktober
wordt een vervolg gegeven aan

deze lezing. Die middag zal Ben
van Dijk de leden van "Oud Vor-
den" rondleiden door Borculo.

Er zal dan onder meer een bezoek
worden gebracht aan het Storm-
rampmuseum en het Brandweer-
museum.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. J. Ek uit Brummen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. LD. Horjus, Didam.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. J. Enderlé, Elburg; 19.00 uur ds. H.
Westerink, Vorden.

R.K kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur Pastoor v.d. Meer, m.m.v. Cantemus Domi-
no.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 18 oktober17.00 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 19 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst, Herenkoor.

Weekendwacht pastores
19-20 oktober H. Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisaitsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
18-19 oktober G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 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 gemeld wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl
E-mail: info@destiepel.nl

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs(0575)441942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, 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 Infbrmatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11,00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. In-
fo/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.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borcu-
loseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrou-
wen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@de-
knngen.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46
1332.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden hij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrif tel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedings-
advies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .

• Boekenbeurs op zaterdag
18 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9.00
uur. Komt allen! Organisatie
Veiling Commissie Vorden.

• Wat wil jij? Jouw wens wer-
kelijkheid! Doe Succes is een
keuze! Info (0573) 44 24 07.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• 10 uur slaap nodig en dan
overdag ook nog regelmatig
een dip? Dat is echt niet nodig.
Voeding heeft een grote in-
vloed op uw energieniveau.
Herbalife werkt! Nieske tel. 06
54326669.

• A.s. zaterdag 18 okt. 20.00
uur en zondag 19 okt. 14.30
uur speelt/vertelt Gery Groot
Zwaaftink de avonturen van
Odysseus. Adres: Bergkappe-
weg 2, Kranenburg. Info/reser-
vering 5562 16.

• Tuinen van de Wiersse
open zondag 19 oktober,
10.00-17.00 uur €5,50. Lichte
maaltijden worden geserveerd.
Tentoonstelling in het koets-
huis: Geschiedenis van de tuin
in tekeningen en oude foto's.
Inl. (0573)45 1409.

• Boekenbeurs op zaterdag
18 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9.00
uur. Komt allen! Organisatie
Veiling Commissie Vorden.

• Te huur gevraagd voor 1 a 2
jaar: een ruime woning in het
buitengebied, met mogelijk-
heid tot praktijkruimte. Tel.
(0575)5753 14.

• Historische Vereniging ,,Old
Reurle" heeft in de aanbieding:
één ouderwets traporgel. Inl.
Reina Greupink, tel. (0573) 45
2477.

• Te koop: voerwortelen;
aardappelen Bildstar. Diverse
soorten groenten en fruit. Elke
dag verkoop aan huis en elke
zaterdagmorgen verkoop van
aardappelen, groenten en fruit
van 9.45 tot 12.00 uur op de
parkeerplaats van Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg. An-
dré Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

• Te koop: kamerklok, kinder-
wagen, box, kinderstoel, koel-
kast, huishoudtrapje, melkbus,
benzine motormaaier, kleuter-
fietsje, vouwfiets. Tel. (0575)
55 1961.

• Jonge hennen bestellen?
Ten Hagen bellen! (0543) 51
31 86 Winterswijk.

• Te koop gevraagd: oude
Berkel vleeswarensnijmachi-
ne met handwiel. Roest geen
bezwaar. Na 16.00 uur tel.
(0544) 35 23 48.

• Te huur: kamer met gez.
gebr. van badkamer en keu-
ken. Tel. (0573) 45 37 60.

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 13 36.

• Op 20 oktober a.s. start KC
Zutphen e.o. weer met nieuwe
gehoorzaamheidscursussen.
Voor informatie: (0575) 52 26
56.

• 25 oktober slaatjesactie
Sursum Corda.

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
641855.

• Diverse soorten verse
snijbloemen van eigen land.
Tevens kalebassen. Alle da-
gen open van 07.00-21.00 uur.
Elly Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Computerhulp voor parti-
culieren. Bel (0575) 54 43 25.

• Te huur: loods. Ook ge-
schikt voor grote wagens.
J. Groot Roessink, Winkelsweg
1, Hengelo (Gld.), tel. (0575)
46 39 57.

• Last van veel stress in uw
werk? Bel de loopbaanadvi-
seur. Tel. (0575) 55 90 99.

• Nog even geduld. Wij komen
op 25 oktober bij u langs met
de slaatjes van Sursum Cor-
da.

• Kamerkoor de „Martin's
Scholars" onder leiding van
Martin Versluis (zng pdg) zoekt
nieuwe leden. U bent hartelijk
welkom op dinsdagavond in de
Vijf sprong, Reeoordweg 2a te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.
Vooraf even berichten bij voor-
zitter Marcel van Grönningen,
tel. (0575) 43 20 92 of bij se-
cretaris Eef Kisjes, tel. (0575)
55 36 79.

• Koos van Zomeren komt
op 9 november in de biblio-
theek.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding 8 uur per week. Tel.
55 1519.

• Te koop: heidehoning. B.
Waarle, tel. (0575) 55 68 65
b.g.g. 55 64 77.

• Nog 10 dagen, dan zijn we
er weer met de slaatjes van
Sursum Corda.

• „Ken jezelf". Door de va-
kantieperikelen is de lezing
van Roger Rundqvist ver-
plaatst van 14 naar 21 oktober.
Stichting Vriendenkring Klein
Axen organiseert de lezing om
20.00 uur op 't Beecklandcolle-
ge, Nieuwstad 49 te Vorden.
Toegang € 8,90. Voor info en
reservering tot twee dagen
voor de lezing tel. (0575) 55 20
44 (zie persbericht).

• Te koop: Philips kleurente-
levisie (67 cm) met teletekst
en afstandsbed. 5 jaar oud.
Beste koop van 1998. Nauwe-
lijks gebruikt. Vraagprijs
€125,-. Tel. 55 45 03 (ant-
woordapparaat).

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 14 oktober t/m zaterdag 18 oktober.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Heden...

spruiten
kilo

Voor u vers gesneden..

hutspot
500 gram

Het is weer de tijd voor.

mandarijnen
12 stuks

Lekkere handappel.

Nog steeds erg lekker...

bleekappelsalade
200 gram €

Heerlijk Hollands...

witlof
500 gram €

Lekker makkelijk...

149

470 macaroni bologneseACQ
f l P 100 gram € U?^

Santana €0.
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

U STEMPELT TOCH OOK MEE
VOOR GRATIS STAMPPOT!

Appel
speciaalvlaai

590 090
• groot €&m

\. )

' Appelcake
380

•v j

Appelflappen

300
•^ j

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 18 oktober 2003.

Echte Bakker \£3 J
VAN ASSELT^j

De Echte Bakker Dat proefje!

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

l
Kijk voor nieuws ook op:

iviviv.confacf.nl

Dagmenu's
14 okt. t/m 17 okt. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 14 oktober
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

Woensdag 15 oktober
Kippensoep / andijviestamppot met spekjes, speklapjes en jus.

Donderdag 16 oktober
Spare ribs met frieten en salade / chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 17 oktober
Knoflooksoep / varkenshaassaté met pindasaus, nasi en
atjargroente.

Maandag 20 oktober gesloten.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

Junchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Op zaterdag 25 oktober zijn wij

Bennie en Reintje
Groot Jebbink-Bannink

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren met kinderen, kleinkin-
deren en oma's.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.00 uur bij H. C. R. Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden.

| 7251 HN Vorden, oktober 2003
Almenseweg 41

't
1
'

Je moeder blijft je moeder.
Je oma blijft je oma.
Je wilt haar niet graag missen
maar eens dan komt de dag
datje haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, geheel onver-
wacht, van ons is heengegaan onze zorgzame moe-
der, oma en overgroot-oma

Wilhelmina Hendrika Maria
Helmink-Horsting

sinds 1994 weduwe van
Arnoldus Wilhelmus Antonius Helmink

op 85-jarige leeftijd.

Wij zijn de medewerkers van De Wehme dankbaar
voor hun liefdevolle verzorging.

Bennie en Hennie
Arnold en Gerry
Marietje en Joan
Rikie en Wim

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 7 oktober 2003

Correspondentieadres:
J. Huitink
Ruurloseweg 60
7251 LS Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft zaterdag 11 oktober
plaatsgevonden te Vorden.

Dag lieve oma en omi
Sabine en Ronald

Lisanne en Mariska
Laurens
André en Anita

Twan en Maud
Carry en Ton

Dennis en Romy
Wilco, Marcel
Bianca en Erik
Peter en Monique
Barbara en Martijn

Bas

We zullen U missen.

BESPAAR
elke maand veel geld!
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,9%
Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 - 40 84 40

U-w

Nederland b.v.
Ook 's avonds en in het

weekend bereikbaar!

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Met verslagenheid geven wij u kennis van het geheel
onverwacht overlijden van

Wilhelmina Johanna Berendina
Tolkamp-Siemes

Willy

* 13 augustus 1930 f 8 oktober 2003

Trudy en Frans
Else

Tonny

Correspondentieadres:
Eikenlaan 20
7251 LT Vorden

De begrafenis heeft maandag 13 oktober plaatsgevon-
den op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Voor de vele blijken van medeleven en de warme
belangstelling, in welke vorm dan ook, voor en na het
overlijden van mijn lieve man

Marinus Wassink

wil ik u, mede namens wederzijdse families, heel
hartelijke dank zeggen.

Hermien Wassink-Dijkman

Ruurlo, oktober 2003

m Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

DRUKWERK

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

'De prijs is
allesbehalve
gepeperd"

Als Keurslager krijg ik vaak kritische, kwaliteitsbewuste
consumenten in de zaak, zeg maar keurige klanten.

Mensen die zeggen wat ze V van vinden.
Bijvoorbeeld of de pepersteaks gesmaakt hebben.

Niets dan lof overigens.
En dat geldt ook voor deze aanbieding.

4 pepersteaks

<^u^Ji: Sole mio
100 gram

Gegrilde ham
700 gram

Ribkarbonade
500 gram

Ham-preisalade
.100 gram

50

00

45

415

Os
Al.95

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

, met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Ei
Steef

)ink
leren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (o£7s) 45 20 20, fax (0^7 $) 45 16 21

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

y.oals:

• 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



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Marktdag in het
Dorpscentrum

Vorige week woensdag vond in het
Dorpscentrum de marktdag Veilig en
comfortabel wonen voor nu en later'
plaats. De geïnteresseerde bezoekers
vonden hun weg naar de kramen. Ook
de gemeente was met een stand verte-
genwoordigd. Hier konden bezoekers
informatie krijgen over onder meer
woningaanpassingen die onder de
Wet voorzieningen gehandicapten
vallen. Daarnaast waren er kramen
van De Stiepel over huurwoningen, de
politie met informatie over beveiliging
van de woning, Thuiszorg, Ouderen-
bonden en de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden (SWOV). De organisatie
van de dag was in handen van de
plaatselijke en Gelderse Ouderenbon-
den in samenwerking met de SWOV.

Leerplichtwet-,
garantie op scholing
In Nederland geldt de Leerplicht-
wet. De wet garandeert elke jon-
gere recht op scholing en oplei-
ding. Een goede opleiding,
het liefst bekroond met diploma,
geeft je nu eenmaal meer kans
op een goede baan. De leerplicht
begint in de maand waarin een
kind 5 jaar is geworden. Na de
basisschool (8 jaar) volgt de
middelbare school. Deze oplei-
ding duurt tenminste 4 jaar.
De leerplicht duurt uiteraard
maar een bepaalde periode.
Tot en met het schooljaar waarin
je 16 jaar wordt, ben je volledig
leerplichtig. Dat betekent datje
moet zijn ingeschreven aan een
school of opleiding voor volledig
dagonderwijs. Het volgende
schooljaar, als je 17 jaar wordt,
ben je partieel leerplichtig.
Dit betekent datje l a 2 dagen
per week naar school moet.
De overige dagen ben je dan
beschikbaar voor werk. Daarna
ben je vrij om volledig te gaan
werken. Een voorbeeld: Je bent
geboren op 20 januari 1987.
Je zit in de vierde klas van het
vmbo en doet dit jaar examen.
Dit schooljaar (van 1-8-2003 tot
1-8-2004) word je 16 jaar en ben
je volledig leerplichtig. Je moet
dus 5 dagen in de week naar
school. Het volgende schooljaar
2004-2005 word je 17 jaar.
Dan ben je partieel leerplichtig.
Dit betekent datje na het halen
van je vmbo-diploma nog l a 2
dagen per week naar school moet.
Je kunt dus niet 5 dagen per week
gaan werken. De gemeente ziet
toe op de naleving van de Leer-
plichtwet en kan je daarover
(meer) informatie geven. Je kunt
hiervoor terecht bij de leer-
plichtambtenaar mevrouw
J. Wijnbergen, tel. 55 74 74.

Ministerie eindigt EPA-actie
per 16 oktober
De Actie Beter Wonen!, waarmee eigenaren van huizen van vóór 1998
volgens een gunstige energieregeling van het ministerie van VROM
een EnergiePrestatieAdvies (EPA) konden aanvragen, eindigt per 16
oktober a.s.

het apparaat of de voorziening.
Deze termijn loopt uiterlijk af op
15 januari 2004. Het kan zijn dat
u voor 16 oktober a.s. een
apparaat of voorziening heeft
aangeschaft, maar u kunt deze
voor 16 oktober nog niet
gebruiken, bijvoorbeeld omdat hij
nog niet is geleverd of
geïnstalleerd. U kunt dan nog
energiepremie aanvragen, mits
het apparaat of de voorziening

De tabel zet dezelfde voorwaarden nogmaals op een rij:

In een EPA staan maatregelen
om het wooncomfort te verbe-
teren en energieverbruik te
verminderen. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat de actie in
ieder geval tot eind 2003 liep.
Door de vele aanvragen is het
budget van 2003 (54 miljoen euro)
echter nagenoeg uitgeput.
Vanwege de bezuinigingen die
het rijk moet doorvoeren, komt er
voor 2004 ook geen nieuwe
subsidieregeling meer voor
energiepremies voor apparaten en
voorzieningen. Voor apparaten en
voorzieningen die voor 16 oktober
zijn aangeschaft én in gebruik
genomen, geldt de normale 13
weken indientermijn van de
subsidieaanvraag. Deze 13 weken
gaan in na ingebruikname van

UlT D E R A A D
"Op 9 oktober jl. vergaderde de gemeenteraad opiniërend. Er
is gesproken over de gemeentelijke herindeling. De raad staat
achter Bronckhorst en werkt daar hard naar toe. Ondanks dat
in de media soms twijfel wordt uitgesproken over het huidige
herindelingsvoorstel van minister Remkes. De raadsfracties
hebben ook regelmatig contact met hun achterban in de
Tweede kamer. Verder stond de beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen op het programma. Hierin staat dat de
gemeente op beperkte schaal het ontstaan van nieuwe
landgoederen wil toestaan in het zuidwestelijk deel van de
gemeente (in het uiterwaardengebied in Vierakker). De CDA-
fractie geeft aan nieuwe landgoederen toe te willen staan,
mits deze passen binnen de ecologische^hoofdstructuur. De
WD vindt nieuwe landgoederen niet nodig. De fractie is van
mening dat er in Vorden al voldoende
landgoederen zijn en nieuwe landgoederen
kunnen agrariërs belemmeren. De PvdA is het
eens met het voorstel, maar vindt ook dat
agrarische activiteiten er niet door
belemmerd mogen worden. Over de
beleidsnota wordt later dit jaar tijdens
een besluitvormende raadsvergadering
besloten."

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

uiterlijk 15 januari 2004 is
geleverd of in gebruik is
genomen. In dit geval kunt u
energiepremie krijgen voor
apparaten en voorzieningen:
• die op de Energiepremielijst

2003 staan
• en zijn aangeschaft vóór

16 oktober 2003
• %n in/aan de woning geïnstal-

leerd of aangebracht en in wer-
king zijn binnen 13 weken na
16 oktober 2003

• en waarvoor het aanvraagfor-
mulier voor energiepremie
uiterlijk binnen 13 weken na
16 oktober 2003 ingediend is.

Indien
Sluiten koopovereen-
komst of opdrachtver-
lening valt in periode:

1 januari 2003 t/m
15 oktober 2003

1 januari 2003 t/m
15 oktober 2003

1 januari 2003 t/m
15 oktober 2003

16 oktober 2003

en
Ingebruikname of
levering vindt plaats:

t/m 15 oktober 2003

16 oktober 2003 t/m
15 januari 2004

Na 15 januari 2004

dan
Dient de aanvraag
voor premie uiterlijk
te worden ingediend:

Binnen 13 weken
na ingebruikname

op 15 januari 2004

Geen recht meer op
Energiepremie 2003

Geen recht meer op Energiepremie 2003of later

OP DE WEBSITE

Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over de kap- of bouw-
vergunning, verenigingen en
instanties in Vorden of over
welke zaken burgemeester en
wethouders tijdens de laatste
b&w-vergadering beslissingen
hebben genomen.

Visstoep voor minder validen
Vorden beschikt sinds enkele
weken over een visstoep voor
minder validen, die al regelmatig
gebruikt wordt. De visstoep
bevindt zich nabij de brug over de
Veengoot langs de Kostedeweg.
Een visstoep is een plateau op
weghoogte zodat visliefhebbers
met een rolstoel makkelijk bij het
water kunnen komen om te

vissen. Inmiddels zijn ook een
bankje en een picknicktafel
geplaatst. De visstoep is een
initiatief van de ruilverkavelings-
commissie Hengelo/Zelhem in
overleg met de gemeente,
visvereniging de Snoekbaars en
het Recreatieschap. De gemeente
zorgt voor het beheer en het
onderhoud van de visstoep.



Wat gebeurt er met uw afval?
Scheiden van afval is een goede
zaak, niet alleen voor het milieu
maar ook voor uw portemonnee.
De verwerking van gescheiden
afval is gemiddeld de helft
goedkoper dan het verbranden
van niet-gescheiden afval. Dat er
echt iets met het gescheiden afval
gebeurt, blijkt niet voor iedereen
duidelijk zichtbaar. Er zijn nog
steeds mensen die denken dat
alles uiteindelijk weer op één
hoop komt. Wat er met de ver-
schillende gescheiden ingezamel-
de afValsoorten gebeurt, vertellen
wij u in een reeks artikelen met

de titel 'Wat gebeurt er met....?'
die de komende weken op de
gemeentepagina verschijnt. Deze
week: Wat gebeurt er nadat u het
glas in de glasbak heeft gegooid?

Wat gebeurt er nadat u het glas
in de glasbak heeft gegooid?

In de glasbak kunt u drie kleuren
glas kwijt: wit, bruin en groen.
Al dit op kleur gescheiden glas
gaat eerst naar verwerkings-
bedrijf Maltha in Emmen. Hier
halen medewerkers, deels hand-
matig, de ongerechtigheden

eruit, zoals wit porselein en
'Beerenburg' aardewerk. Het
gezuiverde glas wordt vermalen
en gaat dan naar de Verenigde
Glasfabrieken in Leerdam. Voor
nieuw wit glas wordt 60% oud
wit glas gebruikt. Dit was 15 jaar
geleden slechts 15%. Wanneer
nog meer oud glas gebruikt zou
worden, zou het heldere glas een
kleurtje krijgen en dat is niet de
bedoeling. Melk en groenten in
glas bijvoorbeeld, moeten
duidelijk herkenbaar zijn in
helder doorzichtig glas. Wit glas
wordt dus optimaal hergebruikt.

Voor nieuw groen en bruin glas
gebruikt men zelfs 80% oud glas.
Het 'enkele' raamglas, ook wel
vlakglas genoemd, dat u bij de
afvalbrengpunten kunt inleve-
ren, wordt ook in Emmen
gezuiverd. Er mag bijvoorbeeld
geen draadje ijzer in zitten.
Bij het maken van nieuw vlak-
glas uit dit materiaal zou dat
draadje in het nieuwe raamglas
terechtkomen. Gescheiden
ingezameld glas belandt
dus zeker niet op één hoop,
maar wordt grotendeels gere-
cycled!

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Jongstraat 4, 6, 8,10,16, 18, 67 en Nieuwstad 8, voor het wijzigen van de

woningen, datum ontvangst: l oktober 2003
• Insulindelaan 27, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

3 oktober 2003
• Insulindelaan 29, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

7 oktober 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Boshuisweg 8 in Vierakker, voor het bouwen van twee bergruimten, datum

ontvangst: 6 oktober 2003
• Wildenborchseweg 20, voor het bouwen van een lifttoren, datum ontvangst:

l oktober 2003
• Zutphenseweg 15, voor het vergroten van een winkelpand, datum ontvangst:

7 oktober 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Koekoekstraat 12 in Vierakker, voor het vergroten van een woning

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat 34-40, voor het rooien van 13 acacia's, l berk, l esdoorn, 2 walnoten

enTkastanje, herplantplicht voor: 6 bomen (maat 14/16 van een nader te bepalen
soort

• Vierakkersestraatweg 11 in Vierakker, voor het vellen van 9 bomen: prunus, eik
en es, herplantplicht voor: 9 bomen (maat 8/10): linde, haagbeuk en meidoorn

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Eikenlaan 12, voor het geheel slopen van twee pluimveeschuren

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.

Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bestemmingsplannen
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

8, lid 8.8. sub a van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een winkel op het perceel
Zutphenseweg 15.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het
(ontwerp) bestemmingsplan 'Vordense Beek' voor het wijzigen van woningen aan
de De Jongstraat 4 t/m 10 even, 16,18 en 67 en Nieuwstad 8 (betreft woningen op
het voormalige Sorbo-terrein).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 16 oktober t/m 12
november 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de tuinen van De Wiersse op zondag 19 oktober
a.s. is de Wiersserallee afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en
fietsers.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 17 oktober t/m 14 november 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden voor het van toepassing worden

van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op een reeds
aanwezige inrichting voor het stallen van caravans en kleinschalige akkerbouw,
op het perceel plaatselijk bekend Hamminkweg 4 te Vorden.

• V.O.F. Echte Bakker van Asselt, Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden voor
het veranderen van de indeling van de bakkerij, volgens het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Zutphenseweg 18 te Vorden.
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50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

WEBSITE SWOV
De SWOV is nu ook op internet te
vinden: www.stichtingwelzijnou-
derenvorden.nl
Informatie kan nu 24 uur per et-
maal worden opgevraagd. Ook zijn
er verwijzingen naar andere instel-
lingen, zodat men via deze website
heel veel informatie op het terrein
van dienstverlening en zorg aan
ouderen kan verkrijgen. Om van
voorzieningen gebruik te gaan ma-
ken is het nodig om zich telefo-
nisch (0575 5553405) of persoon-
lijk aan te melden. Ook voor vra-
gen naar aanleiding van de infor-
matie op de website kunt u altijd
terecht bij de medewerksters van
de SWOV.

HUISBEZOEK
Ook dit jaar zal weer een groot
aantal ouderen de mogelijkheid
krijgen om een bezoekje te krijgen
van een seniorenvoorlichter. Alle

senioren van 75 tot en met 78 jaar
hebben inmiddels een brief ont-
vangen. Wie de antwoordkaart in-
stuurt , krijgt iemand op bezoek.
De seniorenvoorlichter maakt al-
tijd eerst telefonisch een afspraak,
zodat zij/hij altijd komt op een
tijd die u past. De voorlichters kun-
nen zich legitimeren, zodat u er
zeker van kunt zijn dat de juiste
persoon bij u aan de deur komt.
Het huisbezoek is in het leven ge-
roepen omdat gebleken is dat veel
senioren niet weten welke voor-
zieningen er zijn en welke moge
lijkheden er bestaan om het leven
aangenamer te maken, juist als
men wat ouder wordt. Bovendien
is het voor de instellingen , maar
ook voor de gemeente zeer nuttig
om te weten waaraan de ouderen
behoefte hebben en waar eventue-
le knelpunten liggen. Want alleen
als die bekend zijn, kan er in het
toekomstig beleid rekening mee
gehouden worden.

Het huisbezoek heeft dus twee
doelen: informatie verschaffen,
mondeling, maar ook door het uit-
reiken van folders en het stellen
van een aantal vragen aan de hand
van een vragenlijst. De gegevens
die binnen komen worden ano-
niem verwerkt, want het gaat er
niet om welke persoon bepaalde
gegevens heeft verstrekt, maar om
de vraag waaraan ouderen in het
algemeen behoefte hebben. Blijkt
bij een huisbezoek dat u een per-
soonlijk probleem hebt of bij het
verkrijgen van een voorziening
persoonlijke hulp nodig hebt, dan
zal de seniorenvoorlichter voor-
stellen een afspraak te maken met
de ouderenadviseur.
Nieuw bij de huisbezoeken is dat
iedereen een telefoonkaart krijgt
waarop alle belangrijke telefoon-
nummers van hulpverleners en in-
stellingen zijn vermeld.
Heeft u uw antwoordkaart nog
niet ingestuurd, doet u dat dan

vandaag nog. Hoort u niet tot bo-
vengenoemde leeftijdsgroep en
wilt u toch graag bezoek, dan kunt
u zich telefonisch aanmelden
(553405).

HOBBY'S BEOEFENEN
Ouderen die thuis geen ruimte
hebben voor hun hobby of die niet
over de juiste materialen beschik-
ken, kunnen drie maal per week
terecht in de kelder van het Dorps-
centrum om daar samen met an-
deren en met begeleiding van en-
kele enthousiaste vrijwilligers ge-
zellig bezig te zijn . Ook die gezel-
ligheid speelt een belangrijke rol,
samen koffie drinken is een vast
onderdeel van de morgen. De
kosten bedragen € 1,50 per mor-
gen, incl de koffie. Materiaal-
kosten zijn voor eigen rekening.
Wilt u eens komen kijken, dan
bent u welkom op maandag-
woensdag en donderdagmorgen.

PERSOONSGEBONDEN
BUDGET
Steeds meer mensen die langdurig
zorg en/of hulp nodig hebben kie-
zen voor een persoonsgebonden
budget, d.w.z. dat zij zelf kunnen
bepalen waar zij hun hulp in-
kopen. Van tevoren wordt door het
RIO vastgesteld op hoeveel uur
zorg men recht heeft en over hoe-
veel geld men dus kan beschikken.
Natuurlijk worden er eisen gesteld
aan de kwaliteit van de hulp die
men inschakelt en moet men ver-
antwoording afleggen over de be-
steding van het geld.

Omdat een en ander best ingewik-
keld kan zijn, ook voor de mantel-
zorgers, start de Vereniging Kruis-
werk Oost-Gelderland een cursus
die uit drie bijeenkomsten bestaat
en waarin aandacht wordt besteed
aan het aanvragen en beheren van
het PGB en de ondersteuningsmo-
gelijkheden voor de mantelzorg.

Heeft u belangstelling voor deze
cursus, die na 15 oktober begint,
neemt u dan contact op met de
Kruisvereniging, tel. 0314 368181,
bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.

Heeft u vragen over deze rubriek,
dan kunt u terecht bij de Stichting
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32,
tel. 0575 553405, kantoor geopend
tussen 9.00 en 12.00 uur.



NancyRutgers aan vooravond vertrek naar Nepal:

"Ik hoop dat ik daar bijdrage
aan het onderwijs kan leveren"!

Vordens Mannenkoor

Een leuke baan, gezellige colle-
ga's, lekker sporten, motorrij-
den op de Yamaha Fazer 600
CC, samen met vriend Benja als
het "effe kan" veel reizen, wat
heeft het leven nog meer te bie-
den? In de ogen van Nancy Rut-
gers bestaat er ook nog een an-
dere wereld. Zondag 19 okto-
ber vertrekt ze in haar eentje
vanaf Schiphol per vliegtuig
naar Nepal om daar gedurende
een halfjaar op vrijwillige ba-
sis les te gaan geven aan een
groep kinderen in de leeftijd
van 5 tot 17 jaar.

De 28 jarige Vordense krijgt voor
deze trip naar Nepal alle mede-
werking van haar "baas" school
"De Kraanvogel" in het buurt-
schap Kranenburg.

Nancy: " Vanaf de herfsrvacantie
tot begin mei 2004 krijg ik onbe-
taald verlof. In die zes maanden
neemt een invalkracht mijn werk
over. Ik ben ontzettend blij met
deze medewerking", zo zegt ze.
Na haar Pabo opleiding in Doetin-
chem en na ook nog een jaar spe-
ciaal onderwijs te hebben ge-
volgd, kreeg Nancy Rutgers al me
teen een baan als onderwijzeres
aan school "De Kraanvogel", zeg
maar "op de hoek" van haar ou-
derlijk huis. Ze geeft daar inmid-
dels al zes jaar les aan de kinderen
in de leeftijd 8 en 9 jaar.

"Het speelde al wel tien jaar door
mijn hoofd om ooit nog eens een
keer ontwikkelingswerk te gaan
doen. Samen met mijn vriend
(Nancy heeft al 12 jaar een relatie
met Benja Bruysteen) hebben wij
vacantiereizen gemaakt naar
Azië, landen als Thailand, Shri
Lanka, Indonesië e.d. Veel moois,
maar ook heel veel armoede ge-
zien. Als we dan weer in Neder-
land terug waren, dacht ik heel
vaak "wat maken wij ons hier

toch druk om onbelangrijke din-
gen en wat hebben wij het hier
toch goed".

SOORT ROEPING
De laatste anderhalfjaar werd de
drang om ontwikkelingswerk te
gaan doen steeds heviger. Kijken
of je wat voor anderen kunt bete-
kenen. Misschien wel een soort
roeping. Ik besloot voor mij zelf,
ik moet het nu doen anders krijg
ik er later spijt van. Ik ben toen op
internet gaan zoeken naar moge-
lijkheden. Zuid- Amerikaanse lan-
den vielen af. Ik ben de Spaanse
taal niet machtig. Afrika was wel
een optie. Bijvoorbeeld werken in
een land als Zimbabwe of i.d.

Een artikel in het damesblad "Vi-
va" over een meisje dat in India in
een weeshuis had gewerkt, was in
feite de directe aanleiding om
contact te zoeken met ICFON, een
organisatie dat zich bezig houdt
met vrijwilligerswerk in Nepal.
Uiteindelijk kwam ik terecht bij
de "Stichting Hulp aan Nepal".
Die "sponseren" in feite kinderen
in Nepal. Het is een kleinschalige
stichting. De gesprekken die ik
had vonden plaats bij de organisa-
tie thuis. Ik werd enthousiast en
meldde mij als vrijwilliger aan.
Dus het gratis lesgeven is mijn
vorm van sponsoring", zo zegt
Nancy die voor dit avontuur ge-
spaard heeft, om op die wijze de
"zes maanden zonder inkomsten"
te overbruggen.

ARM LAND
Na aankomst in Nepal gaat Nancy
Rutgers eerst een weekje Kath-
mandu, de hoofdstad van Nepal
en de omgeving van de stad ver-
kennen, op een hoogte van 1300
meter.
Daarna gaat zij naar Pathon, om
daar op school les te gaan geven
aan Nepalese kinderen. Nancy: "
Ik geef daar zes dagen in de week

Engelse les. Naar ik heb begrepen
spreekt de directrice van het klei-
ne dorpsschooltje Engels. Geluk-
kig wel want de taal "Nepali" be
heers ik niet. Overnachten doe ik
op school. Verwarming kent men
niet. Daar is geen geld voor. Nepal
behoort tot de armste landen in
de wereld.

In de periode dat ik daar ben, is
het winter. Dat betekent 's nachts
tegen het vriespunt aan en over-
dag zo'n 20 graden. Een beetje Ne-
derlands dus", zo zegt Nancy die
haar vriend wel heeft voorgesteld
om mee te gaan. Dat zou ik wel
leuk gevonden hebben, hoor".

Partner Benja die werkzaam is in
de autobranche vindt de trip naar
Nepal heel leuk voor zijn vriendin
Nancy, maar vindt het niet "zijn
roeping". Nancy: "Hij komt me
nog wel opzoeken in Nepal. Ge
lukkig zijn er veel communicatie
mogelijkheden, email en tele
foon".

Toen Nancy aan haar moeder ver-
telde dat ze een halfjaar naar Ne
pal ging was haar eerste reactie
"nee toch, dat doe je toch niet" .
Thans is ze, net als haar twee zus-
sen en broer erg enthousiast en
vindt zij het allemaal heel span-
nend. Datzelfde geldt ook voor de
kinderen in mijn klas. Zij willen
alles weten.

De meeste kinderen hebben thuis
een mailadres, dus ik hou ze op de
hoogte. Speciale verwachtingen
over haar verblijf in Nepal neeft
Nancy niet. Ik wil graag verder kij-
ken dan mijn neus lang is. Ik hoop
een bijdrage te kunnen leveren
aan het onderwijs in dat land", zo
zegt Nancy Rutgers die het trou-
wens wel jammer vindt dat de
Yamaha 600 CC niet meekan.
"Past niet in de koffer", zo zegt ze
lachend.

Dinsdag 21 oktober zal het Vor-
dens Mannenkoor meewerken
aan een korenuitwisseling, welke
in Westendorp wordt gehouden.

Deze avond wordt georganiseerd
door het gemengde koor DES uit de
ze plaats dat zelf ook een aantal lie
deren ten gehore zal brengen.
Frank Knikkink is de dirigent van
beide koren. Het derde koor op deze
zangavond is het dames barbers-
hopkoor "Njoy", wat al eens eerder
met het Vordens Mannekoor heeft
samengewerkt. Het Vordens Man-
nenkoor zal deze avond voor het
eerst een Russisch "Onze Vader" uit-

voeren. De klank van het Oost Euro-
pese repertoir past het koor goed.
Pianiste Riet Louwes zorgt voor de
begeleiding. Zondag 8 februari
2004 houdt het Vordens Mannen-
koor een muziekmiddag voor haar
donateurs en hopelijk "toekomsti-
ge" donateurs! Een paar weken gele
den heeft het Vordens Mannenkoor
in weekblad "Contacf'een oproep
geplaatst voor nieuwe leden. Dit
heeft twee leden opgeleverd, waar
het bestuur best tevreden mee is, te
meer daar reeds is gebleken dat de
ze mannen hun uiterste best doen
om zich het toch soms lastige reper-
toir eigen te maken.

Uur van de bosgeest

Het is herfst en dat is goed merk-
baar. Voor de Bosgeest die al eeu-
wen in het bos leeft, is dit een pe-
riode waarin hij altijd extra op
zijn hoede moet zijn, want hek-
sen en tovenaars proberen vaak
de macht van deze wijze en goe-
de Bosgeest over te nemen. Ge-
lukkig is hen dat nog nooit ge-
lukt. Maar deze herfst kon het al-
lemaal wel eens anders lopen...

Het uur van de bosgeest, een mo-
dern sprookje voor kinderen is de ti-
tel van het optreden van theater-
groep K' on Tour Theater uit Veen-
endaal. Ze traden op voor groep 6 in
het kader van de kinderboeken-
week in het Dorpscentrum. Onge-
veer 140 kinderen zagen en hoor-
den hoe het afliep met de bosgeest
en met de prins en de fee. Want er
waren ook heksen en niet zomaar
heksen. Er was een grote boze su-
perheks, die alles in de war schopte
met haar toverkracht. Zo werd de

verloofde van de prins betoverd, zo-
dat ze helemaal niet meer met de
prins wilde trouwen. En de bosgeest
werd monddood gemaakt. Als de
goede fee Lisabella de geruchten
over deze heks Acakela hoort, pro-
beert zij haar natuurlijk tegen te
houden en haar voorgoed te laten
verdwijnen. Ze neemt de prins in
het complot en vertelt hem om de
heks een drankje te laten te drin-
ken, zodat ze nog lelijker wordt dan
ze al is, maar in werkelijkheid is het
een drankje dat haar mooier
maakt, zodat Acakela geen zin
meer in heeft om alles te betoveren.
En, ja hoor...de prins ton toch trou-
wen met zijn geliefde en de bos-
geest kwam weer tot leven.
Spanning, humor en een vleugje ro-

• mantiek gingen hand in hand in de
ze kijkvoorstelling voor jong en ook
een beetje voor oud. Dit program-
ma is door de openbare bibliotheek
en de boekhandel aan groep 6 aan-
geboden.

Jong Gelre Vorden/Warnsveld komt met revue

'Nachtmerrie van de Roos'
Even zag het er naar uit dat het
voortbestaan van Jong Gelre af-
deling Vorden/ Warnsveld in ge
vaar zou komen. Zes jaar geleden
zijn beide afdelingen gefuseerd,
ui plaats van een "opwaartse spi-
raal" ging het neerwaarts. Wei-
nig animo voor de activiteiten
die werden georganiseerd, moei-
lijk bestuursleden te vinden, een
dalend ledental, kortom een wei-
nig florissant toekomstperspec-
tief.

Publicaties hierover in de media (vo-
rig jaar) schudde de boel blijkbaar
toch wakker. Dat heeft ertoe geleid
dat de belangstelling voor Jong Gel-
re Vorden/Warnsveld weer toenam.
Er werd een commissie in het leven
geroepen die als taak kreeg te probe
ren de revue weer nieuw leven in te
blazen. Deze revuecommissie be
staande uit Gerrit Borgman, Geert
Harmsen, Remco Heijink, Suzan Re
gelink, Martine Pijpker, Eddy Riet-
man en Cordrik van der Meulen
deed een opriep aan de leden om
zich op te geven. De oproep bleek
niet aan dovemansoren gericht. Het
resultaat is dat Jong Gelre Vorden/
Warnsveld weer een revue zal op-
voeren. Op vrijdagavond 7 novem-
ber, zaterdagavond 8 november en
op zaterdagmiddag 8 november kan
men in het Dorpscentrum kijken en
luisteren naar de revue "Nachtmer-
rie van de Roos". Deze revue werd

tien jaar geleden met succes opge
voerd door de (toen nog) afdeling
Warnsveld van Jong Gelre. Gerrit
Borgman en Cordrik van der Meu-
len hebben de revue herschreven en
tal van aktualiteiten ingebouwd.
Ook is de opzet en de "clou" van het
verhaal in een andere vorm gego-
ten. De revue speelt zich af in een
café waar de eigenaar door geldpro-
blemen met zijn zaak moest stop-
pen. In een later stadium komt hij
weer in het bewuste café terug en
kijkt hij terug op de tijd van weleer.
"Willen de mensen weten hoe het
in de toekomst met het café en de ei-
genaar verder gaat, moeten ze maar
op 7 en 8 november komen kijken",
zo zegt Cordrik van der Meulen.
Sinds eind augustus wordt door de
circa 40 "koppige groep", jongelui
in de leeftijd van 16-25 jaar druk ge
repeteerd. Onder hen een aantal
jongens en meisjes die nog niet eer-
der in een revue hebben gespeeld.
Dus voor hen een behoorlijke kluif.
De regie is in handen van Coby Wil-
tink, die ook tijdens de repetities
van de toneelgroep (15 personen) de
scepter zwaait. De dansgroep (6 da-
mes) staat onder leiding van chore-
ografe Marieke Bos. De acht man
sterke decorbouwploeg wordt aan-
gestuurd door André Zweverink. De
zanggroep (4 personen) worden be
geleid door de muzikanten van
"Juustum" & "The Vacuumclea-
ners".



Te koopt 't lekkerst bij de groentem<M! ^•,n*«*42

nten & frult
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lekkerst bij de groentew<M!

€0 9

Weekaanbieding geldig van ma. 13 t/m za. 18 okt

Gesneden boerenkool
250 gram van € 0.99 voor

Warsteïner
krat a 24 flesjes van € 11.99 voor

Kelderman gesneden SUJkerbrOOd
650 gram van € 2.09 voor

Weekendaanbieding alleen geldig za. 18 okt. van 16.00 tot 20.00 uur.

Gratis sixpack Grolsch Bockbier
bij aankoop van 2 kratten Warsteïner

op = op

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoon Edah

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • hand\
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidz

• Beiersbont • Jobelanstoffei
• Badstof artikelen om te bordurei

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

APPELS & PEREN
Vers geplukt uit eigen boomgaard o.a.

Elstar, Cox's, Jonagored & Conference,
Doyenne en St. Remy.

OKTOBERACTIE op = op

Goudrenet
kiste 10 kilo €6,"

Maandag en woensdag gesloten.

^\ FRUITBEDRIJF
fHORSTINK
V Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
^<^ Telefoon (0575) 45 16 43

Êbrabantia
sol id c o m p a n y

Brievenbussen
van Brabantia:

het visitekaartje van uw huis!

Keuze uit diverse modellen en kleuren,
voor elke stijl en voor iedere smaak,

vanaf € 49,95

Model B110

Dit model en vele andere zijn verkrijgbaar bij:

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

VOOR KLASSIEKE

HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

De WinterSchilder brengt WinterWinst

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand aan
de binnenzijde toe aan een fris en nieuw gezicht.
Vanwege onderhoud of omdat u gewoon zin hebt in
een andere kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard
dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd.
Denk dan aan de WinterSchilder. Wij bieden niet
alleen gemak en vakwerk, maar ook WinterWinst: in
de wintermaanden biedt de WinterSchilder particu-
liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke
korting per man per dag! En u hebt ondertussen uw
handen vrij voor andere activiteiten!

Neem contact met ons op voor
WinterSchilder-advies.

Regelink
Schi ldersbedri j f v.o.f.

Raadhuisstraat 40
tel (0575) 46 16 55

7255 BN Hengelo

fax (0575) 46 1 1 90

w i n t e r s c h i l d e r . n l

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

*

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN



Uitslag ballonnenwedstrij d Oranje
comité Vieraldcer/Wichmond oKtievaria GROEP VORDEN

Op donderdag 9 oktober j.l.
werden de prijzen uitgereikt
van de ballonnenwedstrij d.

Jaarlijks worden tijdens de "kin-
derspel-middag" van het Oranje
feest van Vierakker- Wichmond
ruim 200 ballonnen de lucht in ge-
laten met als doel "Welke ballon
komt het verst??.

De firma Sueters in Vorden spon-

sort deze actie al vele jaren. Dit
jaar was echter een bijzonder jaar,
want er kwamen maar liefst ruim
50 ballonkaarrjes terug en de ver-
ste ballonnen kwamen in Didam
terecht (niet echt ver dus).

Zal wel aan het slechte weer op die
dag hebben gelegen. Er was een
speciaal kaartje bij voor Peter Es-
kes. Deze kwam uit Moskou en
was in het Russisch geschreven.

Wij tasten echter in het duister
over de wijze waarop deze ballon
in Rusland terecht is gekomen,
want de ballon hing tijdens het
feest al in Wichmond in een boom.

De eerste prijs ging naar Valerie
Steenblik, de 2e naar Sheila Pierik
en de 3e prijswinnaar was Pepijn
Klein Lebbink. Deze kinderen heb-
ben in ieder geval wat te spelen in
de herfstvakantie.

Ludieke in gebruikname
pand Delta Groenbouw

Met een feestelijke bijeenkomst
werd een nieuw steunpunt van
Delta Groenbouw & Milieu in
Vorden in gebruik genomen.

Delta, uitvoerder van de wet Socia-
le Werkvoorziening voor een klei-
ne 1.000 werknemers uit Zutphen
en omgeving, heeft haar hoofdves-
tiging in Zutphen. Het bedrijf

Groenbouw & Milieu werkt ver-
spreid voor het werkgebied van
Delta.

Vanuit het nieuwe standpunt in
Vorden worden de groenbouw ac-
tiviteiten in vijf omliggende ge-
meenten logistiek aangestuurd.
Met de ingebruikname zijn drie
kleinere opslagplaatsen in Vorden,

Lochem en Hengelo opgeheven en
teruggebracht naar één in Vorden.

Algemeen directeur van Delta, de
heer Tj. Visser, opende op ludieke
wijze het pand in Vorden aan de
Oude Zutphenseweg. Op de gezel-
lige receptie waren zo'n tachtig ge-
nodigden en medewerkers van
Groenbouw & Milieu aanwezig.

Vorden - man botst op stilstaan-
de auto's
Dinsdagmiddag 7 oktober rond
15.30 uur vond er op de Zutphense-
weg een aanrijding plaats waarbij
een echtpaar uit Vorden voor con-
trole naar het ziekenhuis in
Zutphen werden vervoerd. De man
(76) zag kennelijk te laat dat het
verkeer voor hem stil stond in
verband met een auto die wilde af-
slaan. Hij botste achterop de auto

van een 35-jarige man uit Deventer.
De Vordenaar en zijn 74-jarige echt-
genote zijn voor controle naar het
ziekenhuis vervoerd.

Vorden - verkeerscontrole
Bij een controle op de Ruurloseweg
werden in korte tijd 8 automobilis-
ten/bromfietsers bekeurd (3 x geen
gordel, 2 x voor telefoneren.l geen
voorrang verlenen, l geen helm, l
geen gele plaat op de bromfiets).

Wetenschapsdag op Phoenix
Aanstaande zondagmiddag 19
oktober zal Publiekssterren-
wacht Phoenix in het kader van
de Nationale Wetenschapsda-
gen geopend zijn voor publiek.

De medewerkers presenteren dan
een speciaal voor deze dag^samen-
gesteld programma. Door de heer
Henk Gommers wordt een lezing
gehouden over onze zon. Zowel het
verleden als de toekomst van de
zon zullen worden belicht. Bij hel-
der weer zal de zon bovendien te
bewonderen zijn door een teles-
coop, die van een speciaal bescher-
mend filter voorzien is. Hierna zal
er een film worden vertoont die in-
gaat op de waarschijnlijkheid van
het bestaan van buitenaards leven.
Ook binnen wetenschappelijke
kringen wordt daarover serieus na-
gedacht. Dat de aarde in het verle-
den vaak getroffen is door rotsblok-
ken uit de ruimte, weet inmiddels
iedereen. Maar dat die dreiging er
ook nu nog steeds is, daarvan zijn
zich minder mensen bewust. Regel-

matig passeren gigantische rots-
blokken op naar astronomische be-
grippen kleine afstanden onze
blauwe planeet. Dat komische bela-
gers ook microscopisch klein kun-
nen zijn dat zal Freddy Nauta in
zijn lezing "Gevaar uit de ruimte"
aantonen. Wie ooit de aarde vanuit
de ruimte heeft aanschouwd is
voorgoed een ander mens. Dat zeg-
gen tenminste de astronauten die
dit hebben mogen meemaken. De
film "De Aarde vanuit de ruimte"
zal adembenemende beelden laten
zien vanuit een wel heel bijzonder
perspectief. Deze film vormt de af-
sluiting van de dag. Behalve de ge-
noemde activiteiten is er voor de al-
lerjongste astronomen ook een
plak en tekenhoek ingericht. Op 18
oktober is de sterrenwacht 's
avonds natuurlijk ook geopend, zo-
als trouwens op elke zaterdag. Bij
helder weer zal de kijker onder an-
dere op Mars worden gericht, de be-
roemde rode planeet die nog steeds
tot de meest aantrekkelijke objec-
ten van dit moment behoort.

KAIROS organiseert "Er is meer...'
Op 21 oktober a.s. is alweer de
tweede Kairosavond van dit sei-
zoen. Op deze avond bij Pillen 't«
Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lich-
tenvoorde komt Yvonne Luteijn,
ze heeft een eigen praktijk in Doe
tinchem en gaat een lezing/works-
hop geven over Balance Therapy.
Dit is een manier om lichaam en
geest weer in balans te brengen.
Het leren loslaten van angsten en

dogma's, waardoor de energie
weer voluit kan stromen en zo
weer in je eigen kracht te komen.
Deze avond is er ook in de pauze
de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met NEI/NLP, Magnetiseren,
Kristaltherapie, Reiki, Gestaltthe-
rapie en Tarot. Er is entree ver-
schuldigd. Voor inlichtingen kunt
u bellen met Nardie Krabbenborg.
Zie advertentie bij Contactjes.

Turn en

SPARTA
Zaterdag 4 oktober j 1. werden in Lochem rayonkampioenschappen voor
meisjes gehouden. Hieronder volgen de uitslagen:

Naam
Üsa Schoemaker
Iris Berenpas
Tara Luesink
Jeanne Hartman
Abiqail van de Veer
Cheryl Toebes
Tecula Rabelink
Anne Bulten
Jet Golstein
Sandy de Wilde
Sandra Klein Haneveld
Nienke Abbink
Dallu Chettri
Renske Barink
Marieke ten Have
Gemma Eggink
Femke ten Have
Joyce van Otten
Eline Heijink
Natasja van Lingen
Paula Bruinsma
Wieneke Winkels
Üanne ten Have
Lieke Spekschoor
Linda Tiemessen
Linda Berenpas
Lynette Bijenhof
Silke Winkels
Marissa Steman
Üsa van de Veen
Milou Tjoonk
Marlot Horstman
Carlijn Heijink

Niveau
pupil 2-12
pupil 2-12
instap 12
instap 12
instap 12
instap 12
pre instap 12*
pre instap 12*
pre instap 12*
pre instap 12*
jeugd 11
jeugd 11
jeugd 11
pupil 2-11
pupil 2-11
pupil 1-11
pupil 1-11
pupil 1-11
instap 11
instap 11
instap 11
instap 11
instap 11
instap 11
pre instap 11
Jeugd 10
Jeugd 10
Pupil 2-10
Pupil 1-10
Pupil 1-10
instap 10
Jeugd 9
Jeugd 9

Plaats
1ste
2de
5de
8ste
14de
10de '
15de
21ste
6de
29ste
8ste
1ste
12de
4de
8ste
8ste
6de
3de
15de
3de
7de
7de
5de
2de
4de
2de
10de
1ste
3de
1ste
1ste
3de
6de

Punten
33,80
32,25
33,60
32,30
30,45
32,05
32,95
32,35
34,75
30,45
34,20
35,95
32,40
34,25
33,70
32,45
34,15
34,90
32,65
34,30
33,60
33,60
33,85
34,80
32,95
34,25
32,35
34,95
33,65
34,80
37,50
33,25
32,50

'Bij dit niveau deden maar liefst 40 meisjes mee.



Deze week suoervoordeel

Runderlappen
mager of iets doorregen 1 kilo €4.49

Dikke
vleesribben

Balkenbrij 99
*

Voor oo de boterham

Jagerrollade

uit eigen worstmakerij 1 kilo €

Elke week op de markt in Vorden UW VakSlagOf U l J K U K AAI"

10 violen 3."

2 mini cyclamen 3.50

Valeweide
loemen en planten

20 rozen

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Lang zal je leven!?
Al 850.000 mensen met diabetes.
Iedereen kan diabetes krijgen, jij ook.

Steun nu het Diabetes Fonds en investeer
in een gezonde toekomst voor iedereen.
Word nu donateur en bel 033 462 20 55
of geef aan de collectant.

Diabetes Fonds

Levensverwachting weten?

Check www.langzaljeleven.nl en win!

giro 5766
t.n.v. Diabetes Fonds, Amersfoort

Geef aan diabetes en geef om jezelf

sikkens

Nu extra voordelig
schilderen?

Haal de HuisSchilderPlan® schilder binnen!

Op het werk dat de HuisSchilderPlan® schilder in

uw woning verricht is van 17 november 2003 t/m 19

maart 2004 de Winterpremieregeling van toepassing.

Dat scheelt u als particulier opdrachtgever € 30,-

per man per dag. Dus als u deze winter uw woning

extra voordelig fraai in de verf wilt hebben; neem

dan nu contact met ons op. Wij informeren u graag

over de Winterpremie en de vele voordelen van het

HuisSchilderPlan®.

• deskundige analyse staat van onderhoud

• schilderonderhoudsplan op maat

• zekerheid van vakmanschap

• kleur- en productadvies

• eenmalig of volgens contract

• met garantiecertificaat

HuisSchilderPlan®: gegarandeerd goed!

S C H I L D E R S E N A F W E R K E R S

Kamphuis b.v.
Kokstraat 37-7211 AN Eefde
Td. (0575)51 2927
Fax (0575) 54 25 54
www.kamphuisschilders.nl

OQ

l •

Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Danone
en Voetbalvereniging Vorden gaan prima samen.

Wat dacht u van:
• Danoontje Dozijntjev, v

139
* DanOOntje Activa div. smaken van € 1.79 voor € • •

* Bij 3 producten van Danone naar keuze een

Danoontje opbergbox gratis!
* Vanaf donderdag t/m zaterdag geven wij

Danonesticks gratis uit!
* op de t.v. in onze winkel kunt u een verslag zien van het Danone voetbal-

toernooi te Parijs waaraan de jeugd van Vorden deelnam.

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (O 57 5) 552713

mma

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Lezing Roger Rundqvist Ratti 5 in het nieuw
Roger Rundqvist verzorgt voor
de Stichting Vriendenkring
Klein Axen op dinsdagavond 21
oktober a.s. op het Beeckland
college, Nieuwstad 49 een lezing
met als thema: "Ken jezelf'.

Wie kent de naam Roger niet hebben
zijn boeken niet gelezen? Hebben
hem op radio of tv gezien/gehoord!
Ook hebben velen zijn cursussen
gevolgd en zijn op lezingen geweest.
De van oorsprong Zweedse Roger
Rundqvist is een graag geziene
gast op Klein Axen en heeft o.a. de
lezingen over "dromen" en "om-
gaan met verlies" verzorgd.
Dinsdag 21 oktober is de kans hem
weer te ontmoeten, of hem te le-
ren kennen. Tijdens deze lezing
wil hij met je praten over jouw in-
zicht in wie je bent; met dat watje
een innerlijk thuisgevoel schenkt.
Ben je niet thuis in jezelf, dan ben
je nergens thuis, maar raak je ver-

vreemdt. Daarom vormen de kern-
woorden "ken jezelf' een tijdloze
leidraad in ons leven.
Ze verwijzen naar zelfkennis als es-
sentie. We leven allen in de span-
ning tussen een sterke drang tot
innerlijke vrijheid en de noodzaak
tot aanpassing aan gewoontes en
dogmatiek. Zonder aanpassing
kunnen we in de huidige samenle-
ving niet functioneren. Juist door
innerlijke vrijheid kunnen we ons
op soepele wijze aanpassen zonder
onszelf te verliezen. We kunnen
dan bij onszelf blijven en onze
energie en levensvreugde behouden.
Aan de hand van kernachtige en
oeroude wijsheid, zal op prakti-
sche, psychologische- en spirituele
wijze worden aangetoond hoe we
in helende verbinding kunnen le-
ven. Dit met onszelf, de anderen,
de wereld en de kosmische orde,
waar we allen deel van zijn, niet
waar? (zie ook de advertentie).

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.
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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging R A. W.; Tekencur-
sus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se-
nioren.

OKTOBER
15 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
l5 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare, De Wehme
15 Herhalingslessen EHBO Vorden
15 HVG dorp Vorden, reisverslag

fam. Sterringa

15 NBvP/Vrouwen van Nu afd.
Vorden, Training en advies-
groep, daarna Bingo 's avonds
in 'de Herberg'

16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense

Pan
18 Boekenbeurs in de Dorpskerk
19 Openstelling tuinen de Wiersse
21 Lezing St. Klein Axen door Ro-

ger Rundqvist
21 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, middag busreis naar
Wehkamp in Dedemsvaart

22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

22 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

22 Herhalingskassen EHBO Vorden
22 HVG Wichmond, Homeopa-

thie lezing
23 SBO Vorden middag over Seni-

orenbeleid
23 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, avond workshop Wa-
terleliemaken

28 Chr. Vrouwenbeweging Passa-
ge, dia's treinreis dhr. Horsting

29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

29 HVG Wichmond Ringsamen-
komst bij Bousema

29 Handwerkmiddag Welfare Ro-
de Kruis

29 ANBO Klootschieten bij de
Kleine Steege

30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

Oud en Nieuwfeest
VORDEN BLOEIT OP!
Vorden bruist, maar Vorden
bruist nog lang niet voldoende.
Met dat idee in het achterhoofd
is de afgelopen maanden een
groep mensen uit Vorden bij el-
kaar gaan zitten.

Er gaat weer wat gebeuren. Na het
succesvolle verlopen midzomer-
feest organiseert Stevo een tweede
feest het Oud en Nieuwfeest.

Bij dit feest wil men in de sporthal
't Jebbink een leuk en gezellig
feest organiseren. Hoe gaat deze
feestnacht eruit zien?
Gezelligheid, de mogelijkheid om
met elkaar te praten, te dansen,
een biertje te drinken en een hap-
je te eten. En niet te vergeten de
champagne. De muziek is herken-
baar en swingend. Bij dit feest
richt men zich op de complete be-
volking van de gemeente Vorden.

Danone actie bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Onlangs namen de D-pupillen
van w Vorden deel aan de Dano-
ne Nations Cup in Parijs.

Het Werd een geweldige belevenis.
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys willen die belevenis
voor Vorden nog wel laten door-

klinken in de winkel. Ze voeren sa-
men met Danone deze week diver-
se actie's en prijsaanbiedingen.
Op de tv in de winkel zal het ver-
slag van de deelname van de pupil-
len aan het toernooi ook te zien
zijn. Zie de advertentie elder in
Contact.

i

Drukkerij Weevers is al jaren de
hoofdsponsor van het zaterdag-
team Ratti 5.

Dhr. Weevers sprak uit dit ook de
komende jaren te willen blijven

doen en bekrachtigde dit door het
aanbieden van een geheel nieuwe
outfit voor spelers en leiding van
Ratti 5. Voorzitter Freerk Boekelo
heeft tijdens de uitreiking dhr.
Weevers bedankt voor het opnieuw

beschikbaar stellen van een com-
pleet tenue en gaf aan dat sv. Ratti
zeer tevreden is met deze bijdrage
en zeer tevreden is over de samen-
werking met "Drukkerij Weevers"
voor nu en in de toekomst.

't Beeddand terug naar de
Middeleeuwen

Het Ulenhofcollege locatie 't
Beeckland in Vorden is gestart
met een nieuw project.

In samenwerking met Edu-Art
(stichting ondersteuning kunst-
en cultuureducatie) en de biblio-
theek wordt er een interactieve
CD-Rom en videofilm ontwikkeld
voor VMBO leerlingen om het
"leesgedrag" van deze leerlingen
te bevorderen.

Voor dit project is gekozen voor
het nieuwste boek van Martine
Letterie. Het verhaal speelt zich af
in de Middeleeuwen en gaat over
Berend van Hackfort wanneer hij
ongeveer 15 jaar oud is. Dezelfde

leeftijd als de 3e jaars leerlingen
van 't Beeckland.

Het project is gestart met het voor-
lezen van een gedeelte van het
boek door Martine Letterie aan
eerste en tweedejaars leerlingen.
Het verhaal komt met beeld en ge
luid op de CD-Rom.

De leerlingen kunnen vragen, die
zelf door hen gesteld zijn aan Let-
terie, samen met andere informa-
tie over de schrijfster of het onder-
werp opzoeken op de cd-rom.

Een aantal 3e jaars leerlingen heb-
ben dit project gekozen als CKV-ac-
tiviteit. Zij gaan met de schrijfster

mee naar verschillende histori-
sche plekken in Nederland die
voorkomen in het boek. Daar fil-
men en interviewen zij de schrijf-
ster en ook deze gegevens komen
op de cd-rom.

De school pakt het onderwerp
'Middeleeuwen' breed aan. Om de
samenhang van vakken en onder-
werpen aan leerlingen te laten
zien, werken de docenten aard-
rijkskunde, geschiedenis, maat-
schappijleer, godsdienst, hand-
vaardigheid en muziek samen aan
het thema 'Middeleeuwen'. Het
boek met de titel 'Berend gevecht
met de wolf komt eind oktober
uit.



Hengelo (Gld.)

Wij knallen er uit
met het grote voordeel van (onze) Albert Heijn!

HOLLANDSE MAGERE
RUNDERLAPPEN
maximaal 3 kilo per klant kilo nu:

Wat moet u doen?
• Koop 3 zakken mini's.
• Lever dan uw kassabon in, met naam en telefoon-

nummer, in de daarvoor bestemde bak.
• De trekking vindt plaats donderdag 16 oktober.

3 zakken naar keuze
van € 5.97 voor € 3299

ARIEL
navul, ultra of color

pak 2,7 kilo van 12.39

99
voor

APPELS o.a.
Elstar, Jonagold, Cox

kilo van 1.39

79
voor O.7

ch
KIPFILET

kilo van 9.39

99
voor

PAMPERS
diverse maten

pak van 16.99

99
voor 132

CAMPINA
DUBBELVLA
div. smaken, pak 1 liter van 1.35

99
voor O.9

VERS UIT EIGEN OVEN

ch
ovenheerlijk brood

bruin, wit en volkoren

800 gram van 1.71 voor 12.
GA MG A

KETEL l
JONGE JENEVER

1 liter nu12.779

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK
Ch HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO



De Wiersse: Laatste
openstelling in 2003

Nog één keer kan men dit jaar
de particuliere historische tui-
nen van Buitenplaats "De
Wiersse" in Vorden bezoeken
en wel op zondag 19 oktober.

De schoonheid van de 16 ha. grote
tuinen en het 31 ha. landschaps-
park komt in de herfst tot een on-
gekende climax. Het najaar is het
seizoen van zaadpluizen, kweepe-
ren en mispels, van hemelsleutels
en herfstasters en van de helderge
le herfstkleuren van gingko en tul-

penboom. Moerascipressen en
manshoge varens kleuren rood-
bruin en in de formele buxuspar-
terre bloeien de laatste rozen.

Tijdens de wandeling langs de mo-
lenbeek en de visvijvers, door
boomgaard en loofgang, en langs
klaterende fonteinen en zwijgen-
de beelden ervaart men het park
en de tuinen zoals ze in eeuwen
gegroeid zijn en nog altijd met res-
pect voor hun geschiedenis wor-
den onderhouden.

In het koetshuis is een tentoonstel-
ling van ontwerpschetsen uit het
beging van de 20ste eeuw te zien,
en is de ontwikkeling van het land-
goed te beoordelen aan de hand
van luchtfoto's uit 1922 en 1992.

Ook zijn er foto's en ontwerpteke-
ningen van de tuinen zoals die in
de laatste 132 jaar door de familie
zijn ontwikkeld.

De Wiersse is gelegen aan de N319
tussen Vorden en Ruurlo.

De NJBG, daar beleef
je geschiedenis mee!

Zélf helpen bij opgravingen, zélf
een prehistorische boerderij bou-
wen, zélf een kijkje achter de
schermen nemen bij een museum
of archief. Kortom zélf geschiede
nis beleven. Ben jij tussen de 9 en
26 jaar, dan kan dat bij de Neder-
landse Jeugdbond voor Geschiede
nis (NJBG): al bijna 50 jaar de enige
vereniging voor en door jongeren,
die geschiedenis en archeologie als
hobby hebben.
De NJBG organiseert historische
en archeologische activiteiten en
zomerkampen voor iedereen tus-
sen de 9 en 26 jaar. Omdat de leef-
tijden zo verschillen hebben we
drie leeftijdscategorieën: junioren
9 t/m 12, medioren 13 t/m 16 en
16+ met voor ieder activiteiten op
maat. Door het hele land, maar
ook plaatselijk bij afdelingen. Ook
geven we een interessant populair

wetenschappelijk kwartaal tijd-
schrift uit: Fibula. Dit wordt ge
drukt door Drukkerij Weevers.
Hierin lees je alles over geschiede
nis en archeologie, maar ook boek-
besprekingen, museumtips, inter-
views en nog veel meer. Alles door
jongeren, voor jongeren dus is ge
schiedenis je hobby en vind je wer-
ken met jeugd leuk? Meld je aan
als vrijwilliger!

De Nederlandse Jeugdbond voor
Geschiedenis bestaat dit jaar 45
jaar!
En dat viert men op zaterdag 18
oktober. Het wordt een feestelijke,

historisch verantwoorde dag, op
een bijzondere locatie en met een
interessante excursie.

Zaterdagmorgen 18 oktober verza-
melt men op station Geldermal-
sen. Per touringcar reist men naar
de bijzondere feestlocatie in Beusi-
chem, een 16e eeuwse herberg. Na
de koffie met locale lekkernij
wordt de NJBG anno 2003 voorge
steld. Daarna vertrekt men weder-
om per luxe touringcar naar twee
interessante dorpen met bijbeho-
rende kastelen, Batenburg en Her-
nen. Het stadje Hemen is bijzon-
der vanwege de unieke overdekte
weergangen, de ruïne Batenburg
vanwege de gerestaureerde kel-
ders. Bezoek voor meer informatie
alvast de website van de Stichting
Gelderse Kastelen: www.hgl-vgk.nl
Hierna keert men terug in Beusi-
chem om herinneringen aan 45
jaar NJBG op te halen onder het ge
not van een hapje en een drankje.
Aansluitend kan men genieten
van een Bourgondisch buffet. Als
de magen gevuld zijn, zorgt de
NJBG DJ voor swingende muziek
die al het stof van 45 jaar lief en
leed van de schouders af zal schud-
den.

Er is een beperkt aantal eenvoudi-
ge slaapplaatsen beschikbaar voor
diegenen die er geen genoeg van
kunnen krijgen. Voor vervoer naar
de overnachtinglocatie wordt ge
zorgd. Zondag 19 oktober zorgt
men voor het ontbijt en voor het
vervoer naar het station.
Meer informatie over NJBG of
lustrum? Kijk op www.njbg.nl.

Vlooienmarkt
Borculo
Zondag 19 oktober is er weer een
gezellige vlooienmarkt in sporthal
't Timpke in Borculo. Men kan
weer heerlijk snuffelen langs de
vele kramen met 2e hands spullen,
wellicht vindt men datgene waar-
naar men al zo lang op zoek was.
Men kan de sporthal vinden aan
de Haarloseweg 10 in Borculo. De
gezellige kantine is open en men
kan gratis parkeren. (Zie ook de ad-
vertentie.)

Skifit bij Strada
Sports Vorden
Woensdag 22 oktober zal Strada
Sports weer beginnen met de ski-
fittrainingen. Deze training is spe-
ciaal voor wintersporters. Vaak
geen wintersporters onvoorbereid
op reis, zonder enige voorberei-
ding. Hierdoor gebeuren jaarlijks
vele ongelukken en lopen veel
mensen onnodig letsel op. Om dit
tegen te gaan en de spieren alvast
te laten wennen aan de belasting
bij het skiën, snowboarden of lang-
laufen, biedt Strada Sports nu een
cursus Skifit aan. Tijdens deze tra-
ning komen alle spiergroepen aan
bod die u nodig heeft bij de winter-
sport. Aan de hand van ski-gerich-
te oefeningen wordt een half uur
in de zaal onder begeleiding van
een ski-instructeur getraind. Voor-
af, naderhand of op een ander tijd-
stip kan het cardio- en spierverster-
kende gedeelte getraind worden
in de fitnessruimte. Dit gebeurt op
basis van een speciaal trainings-
schema. Deze cursus is er dus op
gericht dat wintersporters voorbe-
reid op reis gaan en op deze ma-
nier de kans op blessures zo klein
mogelijk is. Voor meer informatie
kan contact opgenomen worden
met één van onze instructeurs. Na-
tuurlijk is men ook van harte wel-
kom in het centrum. (Zie ook de
advertentie.)

KAIROS organiseert de
eerste Achterhoekse
Beurs voor Alternatieve
Geneeswijzen
Op 19 oktober a.s. wordt de eerste
Achterhoekse Beurs voor Alterna-
tieve Geneeswijzen georgani-
seerd door Kairos bij Pillen „'t
Zwaantje", Zieuwentseweg l,
Lichtenvoorde.

Op deze beurs kunt u kennisma-
ken met verschillende richtingen
uit de alternatieve genees-wijzen.
De basis van alternatieve genees-
wijzen is, dat de mens één geheel
is en dat er ook als zodanig naar
gekeken hoort te worden; er
wordt niet naar een bepaald deel
gekeken, maar op holistische wij-
ze: lichaam, geest en emoties.

Daar zijn heel veel manieren (cha-
kratherapie, homeopathie, NEI-
therapie, voetreflexologie, kristal-
therapie, Gestalttherapie, enz.)
voor, zoals de achttien therapeu-
ten, op deze beurs laten zien.

U kunt met iedere therapeut pra-
ten en ook ervaren, op welke ma-
nier zij werken. Verder zijn er
nog een aantal therapeuten, die
een lezing en/of een workshop
geeft. De lezingen worden gege-
ven in „'t Zwanewiek" en de
workshops zijn verdeeld over
twee ruimtes in „Onder 't Wiek".
Op deze beurs zijn verder nog de
Boekelier uit Lichtenvoorde met
een boekenstand en Nieuwe Tijd,
de new agewinkel uit Winters-
wijk met new age- en cadeauarti-
kelen. Voor kinderen tot en met
twaalf jaar is er een speelhoek. U
betaalt één keer en kunt de hele
dag overal gratis terecht, voor een
consult of een sessie, bij de lezin-
gen en workshops.
Wilt u meer weten, neemt u con-
tact op met Nardie Krabbenborg,
Kloosterstraat 2 in Lievelde. Zie
ook de advertentie elders in dit
blad.

Sloveense avond
Zaterdagavond 25 oktober zal er
een Sloveense avond worden ge
houden in het hotel "In de Groene
Jager" te Barchem. De medewer-
kenden zijn: De blaaskapel De
Bargkapel uit Barchem o.l.v. Wil-
lem-Jan Jolink met zang van Gera
Koek, en het Oberkrainer Quintett
Munsterland uit Barlo Dld.
De Bargkapel is een orkest die zeer
bekend is in de Achterhoek en de
rest van Nederland. Ook tot ver
over de grens, zelfs tot in Oosten-
rijk. Hier hebben ze in maart j.l.
nog opgetreden in Westendorf en
omgeving, met het overbekende
Auner Alpenspektakel. Tegelijker-
tijd zijn daar DVD opnames ge-
maakt in Soll op de Höhe Salve. De-
ze DVD en de derde CD zal aan het

eind van het jaar klaar zijn.
Na de pauze speelt het Oberkrai-
ner Quintett Munsterland. Dit is
een vijfmansformatie met een be-
zetting van accordeon, trompet,
klarinet, bastuba en gitaar. Het is
nog een jong orkest van ongeveer
drie jaar, maar zij hebben al veel
optredens mogen verzorgen in zo-
wel Duitsland als Nederland. Zij
vertolken de Sloveense muziek op
een uitstekende wijze, en zeker zo-
als het bedoeld wordt door Slavco
Avsenik uit Slovenië. Het grote
voorbeeld in de Oberkrainer mu-
ziek. Het beloofd weer een hele ge
zellige avond te worden.
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij
het Hotel "In de Groene Jager" te
Barchem.

Open Dag bij Monuta
Kamperman
Op zaterdagmiddag 25 oktober
houdt Monuta Kamperman Uit-
vaartzorg en Verzekeringen in
Lochem open dag. Iedereen is
van harte welkom in het uit-
vaartcentrum aan de Zutphen-
seweg 91b te Lochem. Er is gele-
genheid om rond te kijken in
het vernieuwde uitvaartcen-
trum.

Een uitvaartcentrum is voor veel
mensen een gebouw waar ze liever
niet komen. Toch is het goed om af
en toe eens bij het levenseinde stil
te staan. Monuta Kamperman in
Lochem geeft graag de gelegen-
heid om het uitvaartcentrum te
bekijken.

Naast het rondkijken in de diverse
ruimtes zoals de opbaarkamer, fa-
miliekamer, aula, kantoor en ver-

zorgingsruimte geeft Monuta
Kamperman informatie over de
voor- en nazorg, kisten, bloemen,
rouwkaarten, uitvaartverzekerin-
gen en nog veel meer. De aanwezi-
ge medewerkers van Team Monu-
ta Kamperman vertellen u graag
wat er allemaal mogelijk is. Het
uitgangspunt daarbij is: 'Ieder z'n
eigen wens'. Monuta Kamperman
komt graag tegemoet aan de per-
soonlijke wensen van de nabe-
staanden en/of overledene.

Op zaterdag 25 oktober zijn verder
o.a. aanwezig:
Tap Tromp van Hoff notarissen;
Boudewijn Goede Zorgconsulent
Monuta; Hesselink Steenhouwerij
Wijnbergen en Haneveld Bloem-
sierkunst; De Regt Financiële Plan-
ning; Klein Brinke Rouwvervoer;
Froynes Video Produkties.



Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

* TUINAANLEG (RENOVATIE) *
* TUINONDERHOUD X
* (SIER)BESTRATING *

* VIJVERS *
* TE KOOP HAAGCONIFEREN *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 17 15

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

MET
SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuy s

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

Kerst-wintercircus
De voorstellingen zijn in sporthal 't Jebbink op

29 december om 15.30 en 19.30 uur en
30 december om 15.30 en 19.30 uur.

Er zijn dit jaar vier voorstellingen,
dus wees er snel bij!

Hoe werkt de actie
A. Bij uw dagelijkse boodschappen. Bij elke € 10,- besteed ontvangt u een muntje.

Als u 25 muntjes gespaard heeft, ontvangt u een gratis kaartje.
B. Bij speciale acti-artikelen. Elke week hebben we 2 actie-artikelen (onbeperkt aan te kopen)

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmuntt.w.v.C l O/" (JFdtlS

mini Mars, mini Twix, mini Bounty, mini Milky Way
zak 300 gram a € 1.99
Kipf ilet l kilo a € 9,49

SUPER DE BOER YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

iV f' /" /' t h o 11 d t \ c d c r

HR-ketels met
AquaPower:

ontdek het verschil
Nefït EconiLine Excellent HR-ketels met AquaPower,
'Beste koop' volgens de Consumentenbond, leveren
méér en sneller warm water dan u gewend bent. Er
komt snel warm water uit de keukenkraan (voorkomt
wachten en dus waterverspillmg), uw bad is snel gevuld
en u kunt genieten van een douche met 'power'. Nefït
AquaPower heeft nog veel meer voordelen. Vraag ons
naar de speciale folder. ,

Wij adviseren NEFÏT

Installatiebedrijf C.V
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14
Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • Fax (0575) 46 30 89
info@installatiebedrijf-arendsen.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

P. van Nistelrooij

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. (0575) 45 20 90

Erkend lid NVKH

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Tweede plaats voor dubteam 'De Graafschaprijders'
tijdens Oost Gelderland Rit

,'** - -^

Het dubteam van de VAMC " De
Graafschaprijders" is er zater-
dag in geslaagd om tijdens de
"Oost Gelderland Rit" op de
tweede plaats te eindigen. Door
dit resultaat blijft het team nog
volop in de race om het kam-
pioenschap van Nederland. De
uiteindelijke beslissing valt in
het laatste weekend van novem-
ber wanneer in Zelhem de twee-

daagse kampioensrit van de
KNMV wordt verreden.

Het team van "De Graafschaprij-
ders" bestond uit de rijders: Step-
han Braakhekke, Erwin Plekken-
pol, Johan Pieper en Martin Roes-
tenburg. Het aantal strafpunten
bedroeg 20,57. Winnaar van deze
Endurorit in Vorden werd het
team van de motorclub uit Hum-

melo mer slechts 9,03 strafpunten.
Individueel kwamen de coureurs
van "De Graafschaprijders" tot de
volgende resultaten: In de B- klasse
werd Stephan Braakhekke 9e; Er-
win Plekkenpol werd in de klasse
C tweede; Johan Pieper werd twee-
de in de klasse F en Martien Roes-
tenburg werd tweede in de klasse
G. Het tweede team van "De Graaf-
schaprijders", met de rijders Peter

Bergsma, Marco Elting, Geert Snel-
lenberg en Robert Elting eindigde
op de vijfde plaats.

Het was trouwens al weer de 40e
keer dat deze in Nederland be-
faamde "Oost Gelderland Rit"
door de Vordense motorclub werd
georganiseerd. In de dagen vooraf-
gaande aan deze enduro hadden
de leden van "De Graafschaprij-
ders" het allesbehalve gemakke-
lijk. Door de hevige regenbuien
van de afgelopen dagen was het
prepareren beslist geen gemakke-
lijk klus. Edoch, toen er zaterdag
gestart werd, lag het parcours er
uitstekend bij. De coureurs waren
zeer content over de route, de or-
ganisatie en de diverse proeven.
De EHBO, weer voltallig aanwezig,
kon de verbanddoos gesloten hou-
den, want "De Oost Gelderland
Rit" verliep zonder ongelukken.

De deelnemers kregen deze dag
heel wat voor de kiezen. Zo moes-
ten de "Inters" vier ronden van 65
kilometer afleggen en de "Natio-
nalen" drie ronden. Bovendien per
ronde drie crossproeven. Het aan-
tal deelnemers overtrof de ver-
wachting. Liefst 240 rijders gingen
deze dag bij het clubhuis van "De
Graafschaprijders" van start. Zon-
dagmorgen was het weer alle hens
aan dek voor de organisatie en
werd met "man en macht" het par-
cours weer in de oorspronkelijke
staat teruggebracht.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Klasse A (Int. t/m 125CC 2 tact en
t/m 250 CC 4 tact): l Hans Vogels, 2
Ralph Hubers, 3 Peter Bergsma, 4

Marco Elting, 5 Riek Enderink.

Klasse B: (Int.126 CC t/m 250 CC 2
tact en 251 CC t/m 450 CC: l Pedro
Tragter, 2 Torn Hemmelder, 3
Amel Advokaat, 4 Frank Isfordink,
5 Michel Visser.

Klasse C (Int. 251 CC en hoger 2 tact
en 451 CC en hoger: l Erik Davids,
2 Erwin Plekkenpol, 3 Allan Da-
vids, 4 Bas van Hunnik, 5 Gerard
Steenbergen.

Klasse D (Nat. t/m 125 CC 2 tact en
t/m 250 CC 4 tact): l Hilco Huisjes,
2 Eelco Jansen, 3 Robert Elting, 4
Bert Brinks, 5 Chiel Migchelbrink.

Klasse E (Nat. 126 CC t/m 250 CC 2
tact en 251 CC t/m 450 CC): l Jur-
gen Overveld, 2 Derk- Jan Kram,
3 Bert Hardenberg, 4 Rob Homan,
5 Henk Schuizeman.

Klasse F: (Nat. 125 CC en hoger 2
tact en 451 CC en hoger): l Joost
Davids, 2 Johan Pieper, 3 Han van
Saase, 4 Peter Vrieze, 5 Bob Wester.

Klasse G (40 plus): l Jan Wigman,
2 Martien Roestenburg, 3 Harry
Walhof, 4 Perry Straten, 5 Henk
Kromdijk.

Klasse H (l dag licenties's): l Ger-
ard v.d. Brink, 2 Michel v.d. Brink,
3 Michel Reinis, 4 Jeroen Vrieze-
kolk, 5 Marcel Bulten.

Clubteams Nationalen: l TCD
Hummelo, 2 De Graafschaprijders
I, 3 Mac Veenendaal, 4 MCNH
Enduroteam I, 5 De Graasfchap-
rijders II.

hij is vaak benauwd.
Wie helpt ons daarmee om te gaan?

Astma Fonds advieslijn
werkdagen 10-14 uur

adviesl1]"n@astmafonds. n l

postbus 5, 3830 AA Leusden
www.astmafbnds.nl

Bel: 0800-2272596 (gratis)
Astma
Fonds

Koekactie
muziekvereniging Jubal
Zaterdagochtend 18 oktober
houdt muziekvereniging Jubal
een verkoopactie van kruidkoe-
ken om de verenigingskas weer
wat aan te vullen.

In principe heeft de vereniging
een vergunning om in de gehele
gemeente Vorden te verkopen,
maar er zal vooral in Vierak-

ker/Wichmond en Delden langs de
deur worden gegaan. Ook de Weh-
me zal niet over worden overgesla-
gen aangezien daar nog een flink
aantal donateurs van deze vereni-
ging wonen. De koekactie begint
om half tien s'ochtends en hope
lijk zijn aan het begin van de mid-
dag alle 500 ingekochte koeken
verkocht.

A L L E S O O R T E N

DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86
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We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Voeden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

>V
Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELIMA,

TEL. (0575) 51 23 06

TEL. (0314) 62 50 53

TEL. (0573) 45 12 86

TEL. (0544) 37 13 23



Weer porties en concerten op
de zondagavond in Witkamp

Voorstelling Gery Groot Zwaaftink

ZONDAG 19 OKTOBER
SKIHUTPARTY
Witkamp is dit jaar wederom 'The
Place to Be' om de leukste parties
te beleven en de beste bands te
zien op de zondagavond. Vorig sei-
zoen is hier in Laren mee begon-
nen en stonden toppers als De
Dijk, Di-rect en Jovink al op het po-
dium. Zondag 19 oktober is er als
eerste een Yorin Skihutparty. Op
30 november komt de Girls Wan-
na Have Fun.
De Skihutparty is af en toe al een
thema op de zaterdagavond en tij-
dens de kermis. Maar op zondag

19 oktober staat de gehele avond
in het teken van deze ultieme par-
ty. Deze Skihutparty is bovendien
i.s.m Yorin, de populaire TV-zen-
der. Speciale gast is DJ Roy en dat
is niet de minste DJ in het land. Hij
is de nationale Café DJ Kampioen
en in 2002 uitgeroepen tot de
beste DJ van partycity Salou! Hij is
uniek in het overbrengen van de
perfecte sfeer voor feestjes. Dat
gaat helemaal goed komen!

Zondag 30 november komt de all-
ladiesband Girls Wanna Have Fun
voor de tweede keer in successie

naar Witkamp. De line-up is rond-
uit indrukwekkend.
De van W bekende vamp Manuela
Kemp, Monique en Suzanne van
Loïs Lane, Mieke van De Gigantjes,
De Bombita's en ga zo nog maar
even door. Maar liefst 13 vrouw op
het podium zorgen voor heerlijk
herkenbare covers op deze 70's en
80's party. Voorverkoop bij Le Figa-
ro in Lochem en Witkamp.
Witkamp is verder bezig met een
Hollandse Avond en met andere
grote acts.
Hou de website in de gaten!
www.witkamp.com.

Bachprogramma opent nieuwe
serie restauratieconcerten St. Jan

Op zondagmiddag 26 oktober a.s.
opent het Zutphens Vocaal Ensem-
ble met werken van J.S. Bach het
laatste seizoen Restauratieconcer-
ten. Niet omdat er na dit seizoen
geen muziek meer in de St. Jans-
kerk zal klinken, maar de Restau-
ratieconcerten behoren met het in
zicht komen van de voltooide
restauratie van kerk en orgel in
het voorjaar van 2004, wel tot het
verleden.
In de fraai herstelde intieme kerk
met haar prachtige akoestiek zal
zeker ook de toekomst van veel
muziek te genieten zijn, maar
naast een nieuwe naam krijgen de-
ze concerten ook een bredere in-
vulling, door een mogelijke
samenwerking met de concertor-
ganisatie van de Walburgiskerk.
Het ligt in de bedoeling dat in de-
ze nieuwe opzet het concertsei-
zoen in de St. Janskerk ieder jaar
wordt geopend met een Bachcon-

cert en dat het daarna zal uitgroei-
en tot een jaarlijkse seizoensope-
ning van de nieuwe concertserie.
Het Zutphens Vocaal Ensemble in
1989 opgericht, staat sinds 2000
onder de vakkundige leiding van
Els Dijkerman, dit voorjaar aan
het conservatorium van Zwolle
cum laude geslaagd voor het diplo-
ma koordirectie en met ingang
van l januari a.s. de nieuwe can-
tor-organist van de Grote of St. Gu-
dulakerk in Lochem.
Het koor heeft een grote passie
voor a capella muziek uit verschil-
lende stijlperioden van barok tot
hedendaags en omdat muziek van
Johann Sebastian Bach steeds als
een rode draad door het veelzijdi-
ge repertoire liep was het gevolg
om een complete Bach Cantate uit
te voeren niet meer zo'n grote
stap. Het koor wordt hierin bege-
leid door II Concerto Barocco, be-
staande uit professionele musici

die gespecialiseerd zijn in de mu-
ziek uit de barokperiode. Er wor-
den oude instrumenten bespeeld
die in de 17e of 18e eeuw zijn ge
bouwd of historisch getrouwe re-
plica's, waardoor de klankver-
wachting van de componist zo
dicht mogelijk wordt benadert.
Het concert wordt, met begelei-
ding van het orkest, geopend met
het dubbelkorig motet 'Ich lasse
dicht nicht'BWV 159.
Vervolgens klinkt de Sonate in Bes
BWV 1039 voor twee blokfluiten
en basso continuo met als solisten
Heiko ter Schegget en Caecilia de
Leeuw. Het concert wordt besloten
met de diepernstige en grootse
cantate 'Brich dem Hungrigen
dein Brot' BWV 39 en door Bach ge
schreven voor de eerste zondag na
Trinitatis. Solisten hierin zijn: Mar-
griet Stok - sopraan, Anjolet Rotte
veel - alt en de bas Coert van den
Berg.

"Odysseus" Is de titel van de derde
voorstelling die Gery Groot Zwaaf-
tink op zaterdagavond 18, en zon-
dagmiddag 19 oktober gaat geven.
In dit verhaal van Homerus speelt
en vertelt hij over de avonturen
die de koning van Ithaca allemaal
meemaakt nadat hij door middel
van het bekende paard samen met
zijn strijdmakkers Troje had ver-
slagen. Pas na 20 jaren van om-
zwervingen zet hij eindelijk weer
voet aan vaste wal op zijn geliefde
eiland. In de tijd daarvoor heeft hij
de cycloop Polyfemos verslagen,

Cyrce de heks weerstaan, de
prachtige godin Calypso ontmoet
en nog een kijkje genomen in de
onderwereld. U begrijpt, dat doe je
maar eenmaal. Na 20 jaar kon hij
zijn geliefde vrouw weer in zijn ar-
men sluiten.

Zijn vierde voorstelling op deze lo-
catie is natuurlijk "Scrooge & Mar-
ley". Deze is op 20 en 21 december.
De voorstelling wordt gehouden
in landgoedboerderij " De Kranen-
burg" aan de Bergkappeweg 2 in
Kranenburg (gem. Vorden).

Wondersnoeier maakt
tuinwerk vederlicht

Rond deze tijd moeten tuinen
weer gereed gemaakt worden,
voor de winter. Met name oude-
re mensen zien op tegen het
noodzakelijk terugsnoeien van
droog hout en lastig te knippen
dorre takken. Het bekende
scharen- en messenmerk Fis-
kars ontwikkelde een professio-
neel snoeiwondertje dat veder-
licht zijn werk doet en waarmee
de jonge én oude tuinier dit
snoeiwerk nu met 25% minder
krachtsinspanning verricht.

De tuinschaar werd speciaal ont-
wikkeld voor hoveniers: professio-
nele tuiniers die hoge eisen stellen
aan prestatie, gebruiksgemak en
duurzaamheid. Het bijzondere
van de wondersnoeier is een uitge-
kiend mechanisme dat ervoor
zorgt dat de spierkracht 25% effici-
ënter wordt omgezet in snijkracht.
Daardoor worden, in combinatie
met de ergonomisch vormgegeven
handgrepen, tijdens het snoeien
de vinger- en armspieren ontzien.
In de praktijk betekent dit dat de-
ze snoeischaar ook in kleine han-
den gemakkelijk te hanteren is en
het snoeien gewoon aanzienlijk

minder inspanning vergt.
Daarnaast voldoet de snoeischaar
aan alle eisen die je van een stuk
professioneel gereedschap mag
verwachten. Zoals een lange, gega-
randeerde levensduur, de toepas-
sing van roestvrijstalen messen en
een speciale coating van de snij-
vlakken die de wrijving reduceert.
Door de toepassing van glasvezel-
versterkte kunststof is de schaar
bovendien aangenaam licht in ge-
wicht (slechts 140 gram).
De nieuwe professionele snoei-
schaar van Fiskars is verkrijgbaar
in twee uitvoeringen. Het aam-
beeldmodel werkt als een mes dat
de takken plet op een aambeeld.
Het is met name geschikt voor het
snoeien van droge en taaie takken.
De bypassuitvoering, waarbij de
messen langs elkaar schuiven,
wordt gebruikt voor het terug-
snoeien - of zoals de hovenier zegt:
bijsnoeien - van jonge, levendige
twijgen die boom of struik een ver-
wilderd uiterlijk geven.

De Wondersnoeier tuinschaar van
Fiskars is verkrijgbaar bij tuinwin-
kels als Welkoop, Boerenbond en
talloze tuincentra.

FertiPlus verhuist van
Hengelo naar Ruurlo
Het KI service bedrijf FertiPlus, die
in Oost Gelderland actief is voor
vele honderden rundveehouders,
verhuisd per l november vanuit
de Hengelose buurtschap Varssel
naar een pand aan de Bleumkes-
kamp op het Ruurlose industrie-
terrein De Venterkamp. Het parti-
culiere service bedrijf voor kunst-
matige rundvee inseminaties, dat
vier jaar geleden door Max van de
Kerkhof uit Ruurlo en Gerrit Rui-
terkamp uit Hengelo (G) werd op-
gestart, was op de huidige locatie
bij de familie Ruiterkamp door de

nog steeds toenemende werk-
zaamheden uit haar jas gegroeid.
FertiPlus was in 1999 het eerste
particuliere KI service bedrijf in
Nederland dat zich bezig ging hou-
den met rundvee inseminaties.
Vanuit de nieuwe locatie kan het
bedrijf de rundveehouders in de
Achterhoek en Graafschap een
nog betere service aanbieden. De
nieuwe locatie komt tevens centra-
ler in het werkgebied te liggen
voor de tien werknemers die mo-
menteel werkzaam zijn voor het
bedrijf.

Hobbybeurs bij dorpshuis
'De Horst'
Op zondag 19 oktober organiseert
Dini Schepers voor de tweede keer
een grote hobbybeurs in dorpshuis
'De Horst', Sint Janstraat 6 te
Keijenborg.
Ruim 25 hobbyisten uit Twente en
de Achterhoek zullen op deze
beurs hun hobby's demonstreren
en tentoonstellen.
Wat is er zoal te zien: Sieraden,
groendecoratie, houtsnijwerk, fi-

guurzagen, houtenspeelgoed, pop-
pen, poppenkleertjes, bezems, lui-
ertaarten, kaarten en vele anderen.
De beurs is leuk voor jong en oud,
ook kinderen zijn van harte wel-
kom. Kom langs voor hobby idee
en, materiaal of voor een leuk ca-
deau, bijvoorbeeld voor sint of
kerst!
Kijk voor meer informatie op onze
internetsite www.hobbybeurs.com.



Kidsaerobics bij
Strada Sports Vorden

Ben je 4 jaar of ouder en heb je zin om
mee te doen met kidsaerobics kom dan langs
op dinsdagmiddag en doe een proefles mee!
Een leuke afwisselende les onder leiding van een leuke
juf. Je leert de nieuwste dansjes van Kabouter Plop tot
K3 tot de nieuwste videoclips. Als je het na 2 gratis
proeflessen nog leuk vindt, kun je lid worden.
Het kost slechts € 10,- per maand en je betaalt geen
inschrijfgeld. Elke dinsdag van 16.00 tot 16.45 uur voor
de kinderen van 4, 5 en 6 jaar en voor de kinderen van
7 jaar en ouder is het van 16.45 tot 17.30 uur.

Laat je papa of mama contact opnemen met
Strada Sports, telefoon (0575) 55 40 91
en doe mee met deze leuke lessen!

i*

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 8697/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

fcfekWc^aitielinet

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:3(
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School

Meer info : www.witkamp.com

Afet Helmink uw woning
kleurrij'

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercpen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen

Helmink Meubelen

heeft in haar toon-

zalen een overzich-

telijke presentatie

met combinatie-

ideeën van parket,

laminaat, vinyl,

marmoleum, tapijt,

karpetten, gordij-

nen, zonwering etc.

Kortom, een bron

van inspiratie waar

u talloze ideeën

aantreft voor de

aankleding van uw woning.

VIJFENVEERTIG JAAR www.helminkmeubelen.nl

H e l m i n k m a a k t h e t in o o i e. r b i J t h u i s .

Diepvries

JUBILEUMAANBIEDINGEN
Wij bestaan 10 jaar! Dat vieren we met diverse

speciale jubileumaanbiedingen van onze
lekkere diepvriesproducten, goed en goedkoop.

Maak er gebruik van!
Vraag een folder aan of bel uw bestelling door:

0548-362354 of 06-16546622
www.diepvrieserik.nl

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Zondag 19 oktober

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-.

REAN EVENEMENTEN
Tel. (010) 43 28 696

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

voorBeurs
Alternatieve

Geneeswijzen
op 19 oktober a.s. bij „'t Zwaantje"

Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
van 10.00 u. tot 17.00 u.

Entree: €10,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.

Contactfes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

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

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

We e ver s Net

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

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monster-
boeken mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit
onze grote collectie. \

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86



Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 6 oktober:
A groep:
1. De dames Walter Kilian en van
Gastel met 68,2%; 2. De dames
Warringa en Rossel met 60,9%; 3.
De heren Thalen en Enthoven met
58,9%.

B groep:
1. Het echtpaar Duinkerken met
59,9%; 2. De dames Warnaar en
van Alphen met 59,4%; 3. De heren
den Ambtman en Kip met 56,8%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 8 oktober:
A groep:
1. heren Holtslag/Wagenvoorde
met 60,3%; 2. dames Simonis/Web-
bing met 55,5%; 3. mevrouw Hen-
drinks/heer Bergman met 54,8%.

B groep:
1. mevrouw/hr Führi Snethlage en
heren Greidanus/kloosterman met
65,3%; 2. mevrouw Koekkoek/he-
ren den Ambtman met .60,1%; 3.
mevrouw/heer Scholten met 58,4%.

Voetbal

RATTI
SHE l - Ratti l
Na de verloren wedstrijd tegen de
nummer laatst van de 6de klasse
C, moest Ratti het opnemen tegen
de koploper. Dit betekende dat er
met meer inzet gevoetbald moest
worden om ook deze wedstrijd
niet te verliezen. Deze boodschap
hadden de spelers van Ratti goed

. begrepen, want ze begonnen fel
aan de wedstrijd.

In de eerste helft deed Ratti niet
veel onder ten opzichte van SHE.
SHE en Ratti kregen beiden kan-
sen maar wisten, maar wisten de-
ze niet te benutten.

9- Aan het einde van de eerste helft
kreeg Ratti een vrije trap mee hal-
verwege de helft van SHE. Deze
werd heel mooi door Mathijs Nij-
hof in de kruising van het SHE
doel geschoten 0-1.

SHE kreeg de eerste helft nog wel
kansen maar Ratti wist de nul tot
aan het rust signaal te behouden.

In de tweede helft was SHE beter.
Ze zetten Ratti onder druk, maar
Ratti was goed aan het verdedigen.

•• De tegenstander wisselde hun laat-
ste man voor een middelvelder om
nog meer druk te kunnen uitoefe-
nen. Hierdoor kreeg Ratti ruimte
voor een counter. Oscar Overbeek
wist over de rechtervlank door te
breken. Zijn voorzet werd goed in-
gekopt door Michiel Gudde, maar
de bal kwam via de grond tegen de
lat. Tien minuten voor het einde
viel Oscar Bleumink op zijn linker
schouder en moest met een bles-
sure het veld verlaten. SHE zette al-
les op alles. Toch leek het erop dat

w Ratti met drie punten naar huis
kon gaan. Twee minuten voor het
einde brak er een speler van SHE
door. Hij werd goed door de verde-
diging naar de buitenkant ge-
stuwd. Toch wist hij kort bij het
doel te komen waar hij gewillig
over een been van een Ratti speler
viel. De penanltie kon niet door de
goed keepende Bert-Jan Kolkman
worden gestopt, waardoor de eind-
stand op 1-1 kwam. Een terechte
uitslag, maar wel een beetje zuur.

SOCII NIEUWS:
Halle - Sodi
Een wedstrijd om gauw te verge-
ten. Socii miste verschillende basis
spelers om verschillende redenen
en ook viel Roland Wolbrink al
snel uit na een veel te hard ingrij-
pen van een Halle verdediger. Hier
had de scheidsrechter al beter
moeten ingrijpen een dit niet ver-
gat kaarten te geven en de toon

was gezet. Verschrikkelijk slecht
voetbal waar de fluitist zich zinder
moeite bij aanpast.

In de tweede helft wilde hij de
vergeten kaarten inhalen gaf een
Halle speler geel dacht zelf dat het
zijn tweede was en stuurde hem
weg de zoveelste fout deze middag
van deze man. Overigens kon Socii
de twee punten verlies niet alleen
aan deze keer toewijzen het duel
eindigde in de bekende bril stand
0-0 niet zeer belabberd voetbal.
Aankomende zondag staat geheel
in het teken van de afscheid wed-
strijd van Jan Garritsen, die 22 sei-
zoenen achtereen de 1ste doelman
is geweest van de rood/witte Socii
heren uit Vierakker/Wichmond. In
al die tijd heeft hij ooit een gele
kaart mogen ontvangen en al die
seizoenen inclusief 9 keer nacom-
petitie een wedstrijd of 6 gemist.
Deze gemiste wedstrijden waren
door kleinigheden buiten het voet-
bal om. Jan Garritsen, die meer
dan 600 wedstrijden onder de lat
heeft gestaan, mocht voor deze
zondag een team samenstellen
van herten waar hij meegespeeld
heeft.
In al die tijd heeft hij er veel zien
komen en gaan dus was de keus
voor hem moeilijk om tot een man
of 16 te komen. Dit team zal aan-
staande zondagmiddag 19 oktober
spelen tegen het eerste team. Zijn
plaats is inmiddels ingenomen
door Dennis Spiegelberg afkom-
stig van Baakse Boys maar al ver-
schijnende de jaren in Wichmond
woont. Uiteraard gooit hij de
schoenen niet in de wilgen maar
blijf bespaard voor de lagere elftal-
len die zijn ervaring goed kunnen
gebruiken. Iedereen is van harte
uitgenodigd zondag op het Socii
terrein.

UITSLAGEN
Zutphania Fl - Socii Fl: 6-1
DZC'68E8-SociiEl:0-12
Socii E2-WHCZE5: 2-5
SociiDl-KilderDl:8-l
Warnsv. Boys C2 - Socii Cl: 2A
Socii Al - Dierense Boys Al: 3-3
Rheden 2 Socii 2:0-1
Socii 3 - Klein Dochteren 3: 0-1
Socii 4-SCSI: 3-2
Loenenmarkt 7 - Socii 5: 3-0
Socii 6 - Witkampers 8: 0-6

VORDEN
Uitslagen 11/12 oktober
Vorden Fl - WHCZ Fl: 4-0
DZC '68 F2 - Vorden F2: 5-2
Keijenb. boys F2 - Vorden F3:2-3
Vorden F4 - Doetinchem F4:14-1
DZC '68 F9 - Vorden F5:4-4
Vorden El - DZC '68 E2: 0-3
Vorden E2 - Keijenb. boys E2: 3-1
Concordia Wehl E4 - Vorden E3:1-6
HC '03 Dl -Vorden Dl: 2-4
Vorden D2 - WHCZ D3:10-2
Klein Dochteren Cl -Vorden Cl: 2-1
Doesburg SC C2 - Vorden C2: 3-2
Eerbeekse boys B2 -Vorden B2: 2-2
Vios Beltrum l -Vorden 1:1-2
Vorden 2 -WVC 3: OO
Vorden 3 - Doetinchem 4:1-4
Grol 4-Vorden 4: 8-0
Vorden 5 - Lochem Sp 5:4-3
Witkampers 6 - Vorden 6:4-5

Programma 18/19 oktober
pupillen 4 tegen 4; Vorden Cl -
Oeken Cl; Steenderen C3 -Vorden
C2; Klein Dochteren BI - Vorden
BI; Gendringen 2 - Vorden 2; DEO
3 - Vorden 6.

Vios-Vorden 1-2
Hoewel de club uit Beltrum in de
onderste regionen van de ranglijst
bivakkeert, reisde Vorden toch
min of meer met lood in de schoe-
nen naar Beltrum af. Vorden heeft
het altijd moeilijk met deze tegen-
stander en dat bleek zondag ook
weer. Het kreeg alle ruimte om te
voetballen en daar maakte Vorden
iets te gretig gebruik van, want het
speelde te gehaast en het liet in
verdedigend opzicht in de eerste
helft steken vallen. Het had de
wedstrijd al in de eerste tien minu-
ten kunnen beslissen, want de
geelzwarten kregen drie opgeleg-

de kansen. Vios mocht de handen
dichtknijpen dat Vorden zo slor-
dig omsprong met de kansen. Het
werd uiteindelijk maar 1-2, maar
dat is wel voldoende voor drie pun-
ten.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd
Vios vastgezet op eigen helft. Ro-
nald de Beus had na enkele minu-
ten al de openingstreffer op zijn
naam kunnen zetten. De doelman
kreeg een vrije trap van Erik Ol-
denhave niet onder controle en
Ronald de Beus had de bal voor het
inschieten, maar hij raakte de bal
verkeerd, waardoor het leder naast
het doel ging. Ook Ronald Visser
en Hugo van Ditshuizen kregen
uitstekende mogelijkheden om de
roos te treffen.

De enkele uitvallen van Vios wa-
ren overigens niet zonder gevaar,
want Ivo Scharrenborg was met
een kopbal op de lat dicht bij een
doelpunt. Vorden was te veel op de
aanval gefocust en liet verdedi-
gend daardoor steken vallen. In de
20e minuut was het dan eindelijk
raak. Na een mooie combinatie gaf
Ronald Visser een voorzet op maat
aan Hugo van Ditshuizen die de
bal voor het inknikken had. 0-1
Vorden kreeg nog diverse moge
lijkheden om de score te vergro-
ten, maar het doelpunt viel op slag
van rust aan de andere kant. Op
een afstandsschot had Mark Borg-
onjen het nakijken, want de bal
verdween in de bovenhoek. 1-1

Tijdens de thee heeft Vorden orde
op zaken gesteld, want in de twee-
de helft werden de spitsen van
Vios vastgezet en kwamen nog
nauwelijks aan voetballen toe.
Daarentegen kreeg Vorden legio
kansen, maar het faalde in de af-
werking. Een doelpunt valt vroeg
of laat met zo veel kansen en in
65e minuut was het dan ook raak.
Ronald de Beus volleyde een diep-
tepass van Rob Enzerink fraai over
doelman Wolterink en tekende de
1-2 daarmee aan. Vorden kreeg
mogelijkheden te over om de score
een beter aanzien te geven, maar
het schortte aan koelbloedigheid
in de afwerking.

Door deze overwinning heeft het
de koppositie in de 4e klasse C van
Ulftse Boys overgenomen. 26 okto-
ber speelt Vorden thuis tegen FC
Trias.

Volleybal

PELGRUM DASH
zaterdag 11 oktober
dames
Dynamo Neede D5 - Pelgrum Dash
D4: 4-0; Dynamo Neede D3 - Pel-
grum Dash D3:2-3; Dynamo Neede
D7 - Pelgrum Dash D5: 1-3; Pel-
grum Dash D2 - Sparta Dl: 1-3;
Pelgrum Dash Dl - Orion D3: 3-2

heren
Longa'59 H5 - Pelgrum Dash H2:
niet ontv; W Grol Hl - Pelgrum
Dash Hl: 3-2; Pelgrum Dash H3 -
VYVHl:l-3

herenrecr.
Pelgrum Dash l - Sv Socii 1:1-2

meisjes
DES MCI - Pelgrum Dash MC2: 2-3;
Longa'59 MCI - Pelgrum Dash MCI:
0-4; Orion MB1 - Pelgrum Dash
MB1: niet ontv; Erix'80 MA1 - Pel-
grum Dash MA1: 3-1

Paar densport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 11 oktober en zondag 12
oktober waren er dressuurwed-
strijden voor pony's in Laag-Soe-
ren. Daar behaalde Iris Berenpas
met Jasmine 2x een Ie prijs in de
klasse B met 161 en 151 punten,
jermaine Pellenberg met Silvi 2x
een Ie prijs in de klasse B met 162
en 161 punten. Jorieke Pellenberg

met Tania een 2e prijs in de klasse
B met 157 punten. Wendy Beeftink
met Happy een 2e prijs in de klas-
se LI met 164 punten. Marit Kou-
wenhoven met Jelle een 2e prijs in
de klasse LI met 163 punten. Pau-
lien Kouwenhoven met Navaro
een Ie prijs in de klasse Ml met
164 punten. Linda Berenpas met
Jasmine een Ie prijs in de klasse 12
met 165 punten. Miranda Beeftink
met El Ambraso een 2e prijs in de
klasse L2 met 161 punten. Elodie
Stokman met Passe-partout een Ie
prijs in de klasse L2 met 166 pun-
ten. Bart Hartman met H.H. Shar-
don een Ie prijs in de klasse L2
met 163 punten.

Ludiek koor
zoekt leden
Het begin van het culturele sei-
zoen is het moment bij uitstek om
ook zelf actief te worden. Waar
kan dat beter dan bij een koor?
Veel koren zijn op zoek naar le-
den, daar is Ludiek niet uniek in.
Wel bijzonder is het koor zelf.
Wars van tradities is Ludiek geen
koor van zwarte pakken en geeste-
lijke liederen, of van een specifiek
genre Ook is Ludiek geen koor
waar naar een bepaalde kwaliteits-
eis toe wordt gewerkt. Ludiek is in
de eerste plaats een koor waarvan

de leden zingen om plezier te heb-
ben. Niet te moeilijk, niet teveel
meerstemmigheid. Gewoon zin-
gen voor de lol. Dat dat ook van uit
de zaal zo ervaren wordt blijkt wel
uit de recensie die afgelopen
maandag in de krant stond:
„Van Ludiek klopte bij de meeste
nummers verder gewoon de sfeer
en de losheid die bij popmuziek
horen.
Ludiek zingt pop, enkele Afrikaan-
se songs en eenvoudige canons. De
meeste leden zijn tussen de 35 en
55 jaar oud. Er is in het koor nog
ruimte voor alle stemmen. Maar
vooral sopranen en tenoren zijn
wat ondervertegenwoordigd. Men-
sen die zin hebben in zingen zijn
welkom bij de repetities. Die vin-
den plaats in café Concordia in
Brummen op de donderdagavond
Ludiek staat onder leiding van diri-
gent Wim Koelewijn.

N.C.V.G. Colletec
In de week van 22 tot 27 september
was in de gemeente Vorden de Na-
tionale Collecte voor Verstandelijk
Gehandicapten. In Wichmond,
Vierakker en leesten werd € 1149.10
opgehaald. In het dorp Vorden en
z'n buurtschappen € 3691,92. Een
heel mooi resultaat. Alle gevers har-
telijk bedankt en collectanten ook
bedankt voor de enthousiaste inzet.
Mag het organisatieteam volgend
jaar weer op jullie rekenen?

Expositie Marie v. Bemmel -
Hellewegen

Het afscheid.

Hoe ben je begonnen met schil-
deren? "De kinderen zijn ge-
trouwd, dus krijg je veel vrije
tijd. Dan ga je een hobby zoe-
ken, dat was jaren lang kloot-
schieten, maar helaas om ge-
zondheidsredenen moest ik
hiermee stoppen", aldus Marie
van Bemmel.

"Je zoekt dus wat anders. Mijn
dochter Carla deed aan schilderen
en zei, ma, waarom ga je dat ook
niet doen. Ach dat is niets voor mij
dacht ik".
Maar l keer per week ging ze toch
schilderen en ze vond het toch wel

leuk. Een paar keer heeft ze bij een
kennis kunstenares Els Kaptein uit
Oirschot mee geschilderd en merk-
te toch dat het een heerlijke ont-
spanning was. Het is dan ook ama-
teurkunst. Haar technieken zijn
acryl en aquarel. Met bloemen is
ze begonnen. Nu schildert ze ook
abstract en figuratief. Vijf jaar
schildert ze nu en heeft drie keer
meegedaan met expositie voor
amateurkunst.

Nu houdt ze haar eerste expositie
op za. 18 en zo. 19 oktober in "de
Maalderiëe", Warkense Molen, La-
ge Lochemseweg 23.

Duurzaam onderhoud door
Kamphuis Eefde middels
het Huisschilderplan
Ongemerkte verwaarlozing is de
belangrijkste oorzaak van onvoor-
ziene en vaak aanzienlijke repara-
tiekosten. Middels het HuisSchil-
derPlan staat het woonhuis of be-
drijfspand onder voortdurende
controle, wat een goede conditie
en marktwaarde van het pand
waarborgt. Het HuisSchilderPlan
is een maatwerkplan dat in over-
leg met de opdrachtgever wordt
opgesteld. Door de meerjarenaf-
spraak is men voor jaren verze-
kerd van gegarandeerd onder-

houd en beheerst men tevens de
kosten. De financiële lasten sprei-
den of reserveren behoort even-
eens tot één van de diensten van
Kamphuis Schilders en Afwerkers,
die sinds 1890 een serieuze en AF-
erkende partner is, op het gebied
van vastgoedonderhoud. Men kan
ons bezoeken aan de Kokstraat 37
te Eefde tijdens kantoor tijden.
Maar een informatief bezoek aan
onze doe het zelf winkel, Sophie's
Home Decor kan natuurlijk ook.
Zie ook de advertentie in Contact
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Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

M ê deBos

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

6 stuks in één koop,
ca. 110 m2, i.z.g.st. Geïsoleerd met

compl. inrichting. Keuken met gaskook-
plaat, combi-oven, combiketel, radiato-
ren, toilet, douche, wastafels met vloer-
bedekking (tapijt en lino) en gordijnen,

rolluiken en dubbel glas. Vraagprijs
€ 16.800,-. Géén verhuur. Vervoer en

montage k.k.
Contact Wieleman, De Punt (Drenthe)

(0505) 21 32 05 wieleman@wxs.nl

Er is meer
op 21 oktober a.s. bij „'t Zwaantj'e"

7ieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
met Yvonne Luteijn.
Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u.

Entree: € 5,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel, 0544-375708.
Zie artikel elders.

18 stuks Durox gevelelementen
4,801 x 80 h x 15 d
in één koop € 460,-.

Restantpartijen sanitair o.a.
1 hoek wirhlpóol,

toilet duobloks, wastafels,
fonteinbakjes, douchebakken,

douchedeuren etc.
Wand- en vloertegels

vanaf 2 t/m 9 m2
Verkoop zaterdag 18 oktober

van 9.00-15.00 uur.
Wilt u uw badkamer vernieuwen

of verbouwen?
Vraag vrijblijvend offerte.

Mennings, Hogenkampweg 34
te Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 23 33.

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

TEGELHANDEL

mullcr-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20
• ook op zaterdag •

Wintersporters opgelet!

Vanaf woensdag 22 oktober start
Strada Sports Vorden met skifitlessen.
Elke woensdag van 20.45 tot 21.15 uur het
skispecifieke gedeelte onder begeleiding van een
ski-instructeur. Daarnaast op basis van een trainings-
schema het cardio en spierversterkende gedeelte.

Kosten zijn € 55,- per kwartaal.

Voor meer informatie neem contact op met een van
onze medewerkers op telefoonnummer
(0575) 55 40 91 of kom langs!

HOBBYBEURS
19 oktober 2003

Bij dorpshuis

"De Horst"
te Keijenborg

Sint Janstraat 6

Van 10.30 uur tot 17.00 uur

ENTREE € 1.00
KIN06REN TOT 12 JAAR SftATIS

Kijk voor meer informatie op
WWW. HOBBY BEURS. COM

SPANNEVOGEL
19 OKTOBER 1 1-17 UUR

KOOPZONDAG
IN SHOWROOM HENGELO GLD

BANKSTELLEN alcantara, leder, lamous,
diverse stoffen

€ 995,- en 1 595,-
KASTEN eiken (o.a. blank patiné, blank antiek,
donker eiken), kersen (kersenolie, kersen gelakt)

€ 795,- en 895,-
DIVERSE EETHOEKEN eiken en kersen

utt$oekew! € 795,-/895,-/995,-
Dl VERSE FAUTEUILS tegen scherpe prijzen

8y' aa/tafcoop
krijgt U' ee*v VVD - speler codeou/l

Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573| 45 31 93 - Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575] 46 14 84
www.spannevogel.nl

Tonny Juriïërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Van Zeeburg & Visser
Makelaardij o/g en Assurantiën

Wij zijn een regionaal werkend kantoor dat 40 jaar bestaat en de laatste jaren sterk
groeit. Onze kernactiviteiten bestaan uit makelaardij o/g (lid NVM), hypotheken en
verzekeringen.Wij zijn een complete financiële dienstverlener zowel voor bedrijven
als particulieren.

Ons huidige team bestaat uit veertien mensen. Wegens uitbreiding van werkzaam-
heden op het gebied van onroerend goed en hypotheken zijn wij op zoek naar een

fulltime commerciële
administratieve kracht

U verzorgt de complete administratie voor twee makelaars en twee hypotheek-
adviseurs. Tot uw werkzaamheden behoren o.a. het:
• Het verzorgen van de gehele administratie m.b.t. de verkoop van woningen en het

zelfstandig uitwerken van taxatierapporten en koopaktes;
• Het informeren van cliënten inzake alle voorkomende aspecten van de

makelaardij;
• Indien nodig, het inspringen bij bezichtigingen, soms ook in de avonduren.
• Het verzorgen van het gehele administratieve traject van een hypotheek.
• U zorgt tevens voor ons service- en informatiesysteem, waarmee wij ons

onderscheiden in de markt.

In deze zeer afwisselende baan heeft u veel contact met cliënten.

Voor een goede invulling van deze functie vragen wij van u:
• Een goede algemene ontwikkeling, middelbare schoolopleiding en een HBO

denk- en werkniveau.
• Een zeer klantgerichte instelling, accuratesse, goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid en representativiteit.
• Kennis van en ervaring in de makelaardij en of hypotheken
• Kennis van automatiseringspakketten van bijvoorbeeld CCS, Masterplan, Efdece,

Infa, Word, fotobewerking, of de bereidheid en vaardigheden om u dit snel eigen
te maken.

• Een opleiding op het gebied van de makelaardij of hypotheken (EHA,WF 1,2)
is een pré.

Wij bieden u een bij het niveau van de functie passend vast salaris en goede secun-
daire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling.

Indien u belangstelling heeft voor deze fulltime functie verzoeken wij u binnen 10 da-
gen na het verschijnen van deze advertentie uw schriftelijke motivatie en C.V. te stu-
ren, t.a.v. de heer G. van Zeeburg.

VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Postbus 46
7250 AA Vorden
Tel. (0575)55 1531
www.vanzeeburgvisser.nl

na
NVM



BESTSELLER! "Met onze lekkere gebraden
fricandeau kunt u uw boterham

gerust lekker beleggen"

BESTSELLER!

Gebraden
fricandeau
100 gram

Grolsch
jjRlAB*

Krat 24 flesjes a 30 cl.

Kanis en Gunnink
Koffie

SnelfilterAWof cafeïnevrij
Pak 500 gram

Korenlanders
Betuws volkoren
met zonnepitten,
Bommeler
meergranen
of Goois maïs wit.
Vers voor u gebakken
Heel ca. 800 gram l

Kalkoenschnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram 449

BESTSELLER!

yGARANOEERO

ERGENS
DEDKOPER

First Choice cola
Regular, light, cafeïnevrij

of lemon light
Fles 150 cl. 0.89

3e fles
GRATIS

Uniekaas
Jong, jong belegen
belegen,
extra belegen
of oud
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo

Chiquita
Bananen
Kilo 4*9T O99

Runder-
rlblappen

PLUS
Boerenkool

Zak 250 gram

1+1
GRATIS

PLUS
Chips

Naturel, paprika
of bolognese

Zak 200 gram
0.69

2' zak GRATIS

1+1
GRATIS

Pak 300 gram
0.99

2' pak GRATIS

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00

1+1
GRATIS

PLUS
Toiletpapier

tissue
2-laags

Pak 12 rollen
2.69

2 pak GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS
Ice Macs

Classic
of almond

360 ml.

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
42/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 oktober 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.


	tmp01
	tmp02
	tmp03

