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Leerlingen genoten van boekenweek Met het oog op...

Kinderboekenweek uitbeelding/vertelling van een boek door kinderen van 'R.K. De Vordering' op het toneel
van het Dorpscentrum

De leerlingen van de groepen
4 en 8 van de basisscholen heb-
ben de afgelopen week kunnen
genieten van de activiteiten
rondom de kinderboekenweek.

Het onderwerp was dit jaar: varen,
boten, zee, kust noem maar op. De
organisatie was in handen van de
openbare bibliotheek en boekhan-

del Bruna. Voor groep 4 was er een
vertelvoorstelling wat handelde
over een ontmoeting tussen drie
zeewezens met elk hun eigen zee-

. verhaal. Deze voorstelling werd
verzorgd door Marianne Romkema
van het theater 'Schat Producties'
uit Woerden. De leerlingen van
groep 8 kregen bezoek van de
schrijfster Martine Letterie. Ook zij

vertelde over het varen, de zee en
veel dingen die daar mee te maken
hebben.

De groepen l, 2 en 3 deden mee
aan het maken van een kleurplaat.
De groepen 7 en 8 konden een
piratenpuzzel oplossen. Voor de
beste oplossingen worden boeken-
prijzen beschikbaar gesteld.

Exposities bibliotheek
Behalve de expositie 'bronsplas-
tieken' van Gerda van den
Bosch, waarover reeds is be-
richt, worden er momenteel in
de galerie van de bibliotheek te
Vorden, ook werkfotois en
schilderijen getoond uit de col-
lectie van de familie Kuiper. De
schilders zijn Sierk Schroeder
en Lenny Noyen- Pander.

Sierk Schroeder werd in 1906 in
Ambon geboren en overleed eerst
kort geleden. Hij studeerde aan de
Haagse Academie en was in Parijs
leerling van Andre l'Hote.

Hij legde zich toe op boekillustra-
ties, maar ging later in steeds hel-
der wordende kleuren aquarelle-
ren en schilderen. Zijn portretten
zijn wereldberoemd. Bij de necro-
logie yan Prins Claus op de televi-
sie wordt de onthulling getoond
door de prins van het schilderij

van de koningin voor de tweede
kamer.

Sierk Schroeder was van 1961 tot
1968 hoogleraar aan de rijksacade-
mie in Amsterdam. Een tijd waar-
aan hij, mede door de studenten-
houding in die tijd, weinig plezie-
rige herinneringen had.

Maar met des te meer elan ging hij
in zijn atelier aan de slag. Velen
vinden zijn oevre op latere leeftijd
het sprekendst. Sierk Schroeder is
vrijwel tot aan zijn dood creatief
geweest.
Hij ontwikkelde de techniek van
het aanbrengen van pastei op lin-
nen en gebruikte die techniek on-
der meer voor een serie prachtige
naakten.

Leny Noyen- Pander werd in 1940
geboren. Zij studeerde aan de
Rijksacademie en studeerde cum

laude af. Zij maakt aqarellen en
schilderijen. Haar schilderijen
hebben een wat impressionistische
techniek en zijn buitengewoon
door het geraffineerde gebruik
van kleuren.

Voor de bezoekers aan de expositie
een goeie tip: let U eens op de over-
gang van licht en schaduw op de
schouders en ruggen van de gepor-
tretteerde danseresjes en in het
schilderij van de zich opmakende
vrouw, op de techniek en met na-
me het gewaagde kleurgebruik,
waarmee de knieën geschilderd
zijn. Leny Noyen werkt en woont
in Leiden.

Zij geeft les aan de leerlingen van
het Leidse 'Ars Aemula Naturae'.

De exposities in de Vordense biblio-
theek duren tot en met 4 november
aanstaande.
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MAANDAG 28 EN DINSDAG 29 OKTOBER GESLOTEN

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. S . I I . I l i emst ra uit I lummelo .

Hervormde kerk Wichmond
Zondag20 oktober 10.00 uur ds. M.G. Bergkotte uit Warnsveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. HA.
Koolhaas uit Geesteren (ruildienst).

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur Pastor Wassink, Woord- en Communie-
viering m.m.v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 oktober 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Volkszang.
Zondag 20 oktober10.00 uur Woord/Comnumiedienst m.m.v. i lerenkoor.

Weekendwacht pastores
20-27 oktober H. Jacobs uit Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

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

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

Tandarts
19-20 oktober B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdagen 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 he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 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
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

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

Diëtiste/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 bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
•Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Te huur tot ± 1 april 2003:
gemeubileerde woonruimte
in buitengebied Vorden. Tel.
(0575) 55 66 80.

• 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 /553081 en 55 1673.

• Swingnight met hits 70's,
80's, 90's en top 100 op zat. 19
okt. in partycentrum „De Kruis-
berg" te Doetinchem. Aanvang
21.30 uur. Entree €5,-. Kijk op:
www.swingnight.nl

• Pure aloë vera en de ver-
zorging van uw dier. Jannie
Nijkamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• Nieuw: cursus voor drukke
en gevoelige kinderen door
psycho-energetisch therapeut
Gineke Addink. Uw kind leert
spelenderwijs weer op zichzelf
vertrouwen. De cursus bestaat
uit 18 lessen, kosten per les
€10,-. Meer info: tel. (0575) 57
04 82 of 06 12669326.

• Te koop: Nissan Primera
2.0 SLX 1993, trekhaak, verst,
stoel, elektr. ramen en spie-
gels, centr. sl.verg. €2750.
Techn. 100%. F. Jansen (0575)
46 33 70.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.

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

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen, traktoren en
landbouwmachines. Willy
Bartelds. Tel. 06 27240609
b.g.g. 06 50433624.

• Heeft u spullen te koop?
Willy Bartelds koopt bijna alles!
Bel Willy: tel. 06 27240609.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1343.

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

• Aardige jongen (27 jaar)
zoekt een woonruimte in om-
geving Vorden-Zutphen. Tref-
woorden zijn respect en ruim-
te. Neem a.u.b. contact op
voor tip of aanbod. Tel. 06
15373302.

• Te koop gevraagd: vrij-
staande woning, 4 slaapka-
mers. 06 53805037.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding op maandagmid-
dag en woensdagmiddag. Bel-
len na 17.00 uur. Tel. 55 25 68.

• Te koop: houten balken
(diverse lengtes en maten);
houten planken (diverse
lengtes en maten); dakpan-
nen („Tuile de nord" rood ±
1200 st.) €0,50 p.st.; stoepte-
gels (30 x 30 x 4 cm ± 900 st.);
bakstenen (21 x 9,5 x 6,5 cm
± 1500 st.); plavuizen (21,5 x
21,5 x 1,5 cm 320 st.); panlat-
ten; schuifdeuren (diverse
soorten en maten); rieten
schutting ( 2x5 m). Tel. (0573)
45 1426.

• Tarot cursus. Voor wie be-
langstelling heeft in het leren
leggen/gebruiken van Tarot
kaarten, geef ik de volgende
cursussen: een cursus voor
beginners en gevorderden.
Een ochtend of avond cursus.
Voor meer informatie of opga-
ve: Joke Kempers, tel. (0575)
44 1939.

• Te koop: mooi hooi. Tel.
(0575)551548.

• Iets unieks te beleven in
Vorden? Ja, op 1, 2 en 3 no-
vember 2002. Hou deze data
alvast vrij. Wordt vervolgd.

• Te koop: elektrische radia-
tor; metalen bureaus; hoek-
urinoir; metalen jerrycans
(20 liter); Berini brommer;
staande lamp; kastjes; hou-
ten wagenwielen; kinderzit-
je. Tel. (0573) 45 14 26.

• Te koop z.g.a.n. Sentry gas-
boiler, 110 liter, 1 jaar ge-
bruikt. Tel. (0575) 44 19 75 na
18.00 uur.

• Te koop: reiswieg; kinder-
stoel; loods (20 x 16 m, stalen
spanten, balken en betonnen
wanden); schuurtje (2 x 3 m);
houten magazijnkasten; hou-
ten schaarhekjes; stalen
werkbank; radiator ( 2 x 1 m);
thermopane ruiten. Tel. (0573)
45 1426.

• Te koop: Euromunten
(Nieuw) Finland €20; 1+2 et
€6,- Grkl/Irl./Lux/Port. €16,-.
Tel. (0313) 4757 74.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Reparatie • in- en verkoop
• radio en h/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de Echte Groenteman in..

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 14 t/m zaterdag 19 oktober.

Alleen even opwarmen...
lof met beenham
100 gram €

169
Gratis stempel bij...
zuurkool
500 gram O?9

Herfstachtige Vitaminen ...
muskaat druiven AQQ
500 gram €

Nieuw...
Creoolse Bananen
Salade
200 gram

149
Boordevol-Sap-Vitaminen . . .
pers-sinaasappelen
15 stuks voor

225

Vers-gesneden . . .

400 gram

Vers en makkelijk...
bami/nasi-groenten 4 29
400 gram € l •

125

De Echte
Groenteman Vorden

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

SPAART U VOOR DE KEUKENHULPJES?

Bosbessen-
bavaroisevlaai

590 A9O
m groot € Off
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Rum-rozijnenvlaai

590
m
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Denkt u aan de

kortingsbonnenactie?
Verkrijgbaar in de winkel.

v J

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 oh

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

rtober 2002.

r >

l •AKMaJP-Q

te zijn.
75) 55 1384
575) 57 1528

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

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

TUINEN VAN
DE WIERSSE

zondag 20 oktober
10-17 uur, entree € 5,50

Lichte maaltijden worden geserveerd.

Tentoonstelling
in het koetshuis:

de ontwikkeling van
de tuinen sedert 1870

in foto en ontwerptekening.
Inl. (0573) 45 14 09 of WV Vorden.
Ook voor groepsbezoek op andere

dagen.

Diepzeeduiken op

Aruba?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, /utphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen «antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld,tel.(0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com
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Hiep Hoera!
Na bijna 4 weken ziekenhuis nu lekker bij papa en
mama thuis

Zoë

Zoë is geboren op 16 september 2002, weegt 2170
gram en is 43 cm lang.

Gerard, Coby en Naomi Ulkeman

Nieuwstad 65
7251 AG Vorden
Tel. (0575) 55 43 79
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Een klein wonder, opnieuw zo bijzonder!

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Dione Henrike Janet

Dione is geboren op donderdag 10 oktober 2002.

Erik Bouwmeester
Jeannette Hermsen
Bart

Emmalaan 1
7251 ES Vorden
Tel. (0575) 55 42 44

Jeannette en Dione rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
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Op zondag 27 oktober 2002 zijn wij,

Genie en Johan Wundennk
25 jaar getrouwd.

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren, is
van harte welkom op onze receptie van 1 6.00
tot 20.00 uur in „Den Bremer" in Toldijk.
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Wij zijn gesloten
van maandag 28 oktober tot

donderdag 31 oktober.

Café „Den Bremer" Toldijk.

Wij gaan trouwen.

Richard Ooms
&

L

Op maandag 28 oktober is het 25 jaar gele-
den dat wij trouwden. Dat willen wij vieren op
deze dag, samen met onze kinderen Paul en
Rob.

Rinus en Gerda Hbrink-Brummel

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van
harte welkom op onze receptie van 15.30 tot
17.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Oktober 2002.

Strodijk 1
7251 RR Vorden
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Op 1 7 oktober a.s. om 1 1 .00 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

Ons adres:
Kerkweide 21
7251 LN Vorden
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Het bruidsboeket is al geplukt.
En alle verdere voorbereidingen zijn gelukt.

Wij gaan trouwen!

Maarten Tromp
&
Ellen Dieters

Op donderdag 1 7 oktober 2002 om 13.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Ons adres:
Holtmaet 12, 7251 W Vorden
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Laurens Eykelkamp
&
Hennie Lanters
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Op dinsdag 22 oktober a.s. zijn wij 50 jaar ge-
trouwd. Deze dag willen we graag vieren op
zaterdag 26 oktober.

H. Lubbers
GJ. Lubbers-Bretveld

Everhardt en Janneke
Harmen
Aagje

Dinant en Marian
Wieke
Merel

„Köstershuus"
Kervelseweg 4
7255 BG Hengelo (Gld.)

We willen deze dag om 10.30 uur beginnen
met een dankdienst in de kapel „De Goede
Herder" te Veldhoek gemeente Hengelo (Gld.).
Deze dienst zal worden geleid door mevrouw
ds. C. Ferrari-van Schuppen.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

U hebt gelegenheid ons te feliciteren van
16.00 tot 18.00 uur in hotel Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).
Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs.

Hengelo (Gld.), oktober 2002
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trouwen op 18 oktober 2002 om 12.15 uur in
het gemeentehuis van Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.00 uur in de St. Willibrorduskerk te
Steenderen.

Ons adres blijft:
Kon. Julianalaan 41
7221 BW Steenderen
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M/5CT uuriïft 9eeft de schilder
weer winterkorting!
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Weekaanbieding van Boomkwekerij Menkhorst

Klimop
in 4 verschillende soorten groen en bontbladig,
60 t/m 125 cm groot. Voor bodembedekker O 95
en gaasrekbeplanting € O •

Thuja brabant o 90
haagconifeer 1 00/1 25 cm hoog € O •

BOOMKWEKERIJ

M
^f _

ENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

BÉ Telefoon (0575) 45 25 31.
_JN '£' '/

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

Toch nog vrij onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Hendrika Maria Hiddink-Harmens
Henny

* 8 maart 1933 t 7 oktober 2002

Vorden: Dick Hiddink
Vorden: Ed en Dorée

Janneke
Frank

Hengelo (Gld.): André en Henriet
Jeffrey

Prins Clauslaan 5
7251 AS Vorden

De crematie heeft inmiddels in gezinsverband plaats-
gevonden.

Hét recept voor een
overheerlijke hachee

Hachee pakket
500 gram vlees, 500 gram uien
en kruiden (+ 5 punten gratis)

Grill 100 gram

Rundercourgette
rol, 100 gram €

500
•

l •

70

Kip kerrie salade
100 gram

Katenhaasje
7 00 gram

405
l •

134
l •

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

• 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



ULLETIN vORDEN

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

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

CHTPAAR DROPPERS IN HET ZONNETJE

Vorige week is het Vordense echtpaar
Gerrit en Ank Droppers in het zonne-
tje gezet, omdat zij zich al 30 jaar als
vrijwilliger inzetten voor de Nierstich-
ting. Dat zij dit vol overgave doen,
blijkt ook wel uit het feit dat zij tij-
dens de nationale collecteweek van
eind september dit jaar weer meer
geld hebben opgehaald dan vorig jaar.
De Nierstichting maakt zich sterk
voor een optimale medische behande-
ling en maximale kwaliteit van leven
voor iedere nierpatiënt in Nederland,

maar vergeet ook haar vrijwilligers niet. Het echtpaar Droppers heeft
aangekondigd na al deze jaren te stoppen met hun werkzaamheden voor
de Nierstichting en dat lieten burgmeester Kamerling en de stichting
niet ongemerkt voorbijgaan. Het echtpaar werd zonder hun medeweten
thuis verrast. Burgemeester Kamerling en enkele medewerkers van de
Nierstichting huldigden hen met een bloemetje en enkele bijzondere ge
schenken (een ets van het gemeentehuis Vorden en het beeld 'Samen
sterk' van de Nierstichting dat symbool staat voor de wijze waarop vrij-
willigers samen in het land zoveel goed werk verrichten). Gerrit, zelf al
25 jaar nierpatiënt, en Ank begonnen begin jaren zeventig actief de Nier-
stichting te steunen. Inmiddels hebben zij als collecteorganisatoren in
Vorden een actieve groep vrijwilligers verzameld die elk jaar de collecte
lopen in het dorp en de buitengebieden.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het verwijderen van een asbestvervuiling is de Hamsveld-
sezijweg op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober aanstaande, of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor voertuigen, ruiters en ge
leiders van rij- of trekdieren of vee.

In verband met de openstelling van de tuinen van Kasteel De Wiersse op
20 oktober is de Wiersserallee voor alle behalve voetgangers en fietsers af-
gesloten.

jT**- FSCHEID PRINS CLAUS
Veel inwoners van Vorden hebben afscheid genomen van prins

Claus door het condoleanceregister op het gemeentehuis te tekenen. Het
register was open van maandag 7 oktober tot dinsdag 15 oktober de dag
van de bijzetting in het graf in Delft. De vlag op het gemeentehuis en bij
verschillende andere instanties in Vorden heeft in die periode half stok
gehangen. De kerken hebben tijdens hun diensten aandacht besteed aan
het overlijden en op de dag van de begrafenis hebben de klokken van ker-
ken in Vorden geluid ter ere van de prins.

'B RANDWEER VORDEN TEVREDEN OVER
SCHOOLONTRUIMINGSOEFENINGEN

De brandweer kijkt tevreden terug op de schoolontruimingsoefeningen
die vorige week tijdens de Brandpreventieweek zijn gehouden. Alle vijf
de basisscholen en daarmee honderden leerlingen in Vorden deden aan
de actie mee. Tijdens de oefeningen waarbij rookontwikkeling was en
kinderen verdwenen waren, kreeg de brandweer de situatie snel onder
controle. Ook de scholen hadden hun zaken goed voor elkaar. De leraren
kenden hun taken en hadden essentiële informatie, zoals als het aantal
leerlingen en vluchtwegen, bij de hand. Paniek kwam niet voor en de
samenwerking tussen beide instanties verliep naar wens. Volgens de
brandweer is het veiligheidsbesef van de schoolleiding die de verantwoor-
delijkheid draagt voor de schoolontruimingsplannen bijzonder goed.
Het enige punt van ongerustheid is de bereikbaarheid van de scholen.
Met name bij het begin en het eind van de schooldagen is het parkeren
bij de scholen een probleem. Voertuigen die slordig of voor de ingang
staan geparkeerd leveren grote vertraging voor de hulpdiensten op.

ET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Burgemeester en wethouders hebben uitvoering gegeven aan de Wet be
scherming persoonsgegevens. De meldingsplichtige registraties (gege
vens uitkeringsgerechtigden, huursubsidiegerechtigden etc.) zijn gemeld
bij het College Bescherming Persoonsgegevens en er is een inventarisatie
gemaakt van de niet-meldingsplichtige registraties (gegevens houders ge
handicaptenparkeerkaarten, bouwvergunningen etc.). U kunt deze re
gistraties op het gemeentehuis (units) inzien gedurende de openingstij-
den. Het inzien van de algemene registraties is kosteloos. Op grond van
de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u verzoeken om inzage van
uw persoonlijke gegevens en, als blijkt dat deze niet juist zijn opgeno-
men, om correctie ervan. Voor het indienen van een verzoek om inzage
van uw eigen gegevens bent u op grond van deze Wet een vergoeding ver-
schuldigd.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerpbesluit inzake voornemen tot in-
trekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 18 oktober tot en met l november 2002 ter inzage
het ontwerpbesluit tot intrekking van de aan de heer W. van Til, Okhorst-
weg 6, 7234 SV Wichmond op 23 maart 1999 verleende vergunning inge
volge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 126, adres inrich-
ting Okhorstweg 6 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergun-
ninghouder geheel in te trekken voor de productieruimte van (bruto)
5376 kilogram NH3 vanwege het gebruik van de "Regeling beëindiging
veehouderijtakken". Na intrekking neemt de depositie af met 148,4 naar
O mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 2 no-
vember 2002. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge beden-
kingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van
twee weken van de ter inzagelegging.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerpbesluit inzake voornemen tot ge-
deeltelijke intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 18 oktober tot en met l november 2002 ter inzage
het ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan Veevoeder-
handel H. Vlogman, Zutphenseweg 125, 7251 DP Vorden op 30 september
1997 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie L, nummer 474 adres inrichting Zutphenseweg 125 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergun-
ninghouder gedeeltelijk in te trekken voor een productieruimte van (bru-
to) 140 kilogram NH3, vanwege het gebruik van de "Regeling beëindi-
ging veehouderijtakken". Na intrekking is het veehouderijgedeelte van
de inrichting beëindigd en neemt de depositie af van 27,9 naar O mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór
2 november 2002. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gege
vens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn
van twee weken van de ter inzagelegging.

3" VRIJSTELLING VOOR BOUW PAND VOOR KINDEROPVANG
WIEMELJNK40

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17
WRO), gedurende 1,5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan "Vorden Centrum & Oost" voor het plaatsen van een gebouw voor
kinderdagopvang op het perceel naast het Wiemelink 40. De op de vrij-
stelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
17 oktober 2002 tot en met woensdag 13 november 2002, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) en in de bibliotheek. Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.



OUWAANVRAGEN

Plaats

Deldenseweg 9

Lindeseweg 14

aanvrager

D. Huizinga en
mw. J. Horstman

B.G.P. Rogmans

het Wiemelink onge Woningcorporatie
nummerd, nabij nr. 40 "De Stiepel"

inhoud

Aanbrengen twee dakkapellen
en een dakraam

Plaatsen zwembad

Plaatsen van een niet permanent
gebouw voor kinderdagopvang

datum ontvangst

01-10-2002

03-10-2002

03-10-2002

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de a/deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het
Koetshuis.

!• VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats aanvrager

Stationsweg 31

Slopen

Plaats

Raadhuisstraat 3-5

Kappen

Plaats

Railinfrabeheer afd.
Regionale Projecten

aanvrager

Woningcorporatie
"De Stiepel"

aanvrager

inhoud

Bouwen rijwielstalling

Vrijstelling

l loogte

inhoud

Geheel slopen van een politiebureau

Zutphenseweg tussen Gemeente Vorden
de Strodijk en de
Rondweg

Stationsweg 31 NS Stations Projecten

inhoud

vellen van 17 amerikaanse
eiken

rooien van gemengd loofhout
bosplantsoen opp. 280 m2

Herphintpltcht

52 inlandse eiken in de
maat 14-16 (stamomtrek
in cm op l meter hoogte)

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

afval apart fk
MOOIMEEGENOMENVT

O B O I N T I - , FRUIT.
• N TUINAFVAL

APABT

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Operation Friendship
Afd. Vorden

Bedankt alle
adverteerders
en
opdrachtgevers
voor hun

bijdragen aan het uitwisselings-
seizoen 2001-2002.

VLAAI VAN DE WEEK:

Bosvruchtenvlaai € 5,50

Meuslibroodjes
6 halen 5 betalen

Speculaaskoeken
pak 9 stuks € 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeiensnitt € 4,25

Wegens vakantie gesloten
21 oktober tot en met 28 oktober

Dinsdag 29 oktober staan wij
weer voor u klaar!

ijföaw&esei

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Donderdag 10 oktober was het
feest bij de Heide Smid in de buurt-
schap Halle-Heide.

De officiële opening werd verricht
door de vader van directeur Bert
Wisselink, Herman Wisselink. Hij
mocht samen met kleinzoon Daan
plaatsnemen op een zitmaaier en

daarmee letterlijk en figuurlijk de
winkel openen. Daarna konden de
genodigden naar binnen en het geheel
bekijken. De Heide Smid is een begrip
in de Achterhoek en bestaat sinds
1936. De laatste verbouwing vond 10
jaar geleden plaats, maar om aan de
vraag van de consument te kunnen
blijven voldoen was deze uitbreiding
noodzakelijk. Het afgelopen jaar is er

hard gewerkt om dit alles te reali-
seren, maar het resultaat mag er dan
ook zijn. Tijdens de open dagen kreeg
men dan ook de nodige complimen-
ten van de vele be/oekers.

ASSORTIMENT

In totaal is er 750 vierkante nieter aan
oppervlakte bijgekomen en met name
de showroom waar ruim honderd
opstellingen van gas-, hout- en elektr i-
sche haarden en kachels te zien zijn,
heelt een geheel eigen gezicht gekre-
gen. Niet alleen kunt u hier een kachel
of haard kopen, indien gewenst kan
ook deze ook geplaatst worden, maar
ook kunnen zij de aanleg van het
rookkanaal verzorgen.

Maar dit is niet alles, want u kunt bij
de Heide Smid ook terecht voor
allerlei andere zaken zoals o.a. tuin-en
parkmachines, verlichting, beelden,
tuingereedschap (zowel voor de
vakman als de hobbyist), huishoude-
lijke artikelen, cadeau artikelen,
ijzerwaren, gereedschappen, agrari-
sche artikelen en installatie materia-
len.

Op de bovenverdieping kunt u boven-
dien terecht voor tuinmeubilair van
teak, aluminium of kunststof. In het
najaar wordt deze verdieping echter
geheel omgebouwd en komt er alles te
staan wat met kerst te maken heeft.

Verder verzorgen zij ook installatie-
werk/aamheden en onderhoud aan al
uw tuin- en parkmachines en voldoet
de volledig vernieuwde werkplaats
aan de nieuwste eisen.

Het ruime assortiment kwaliteits-
producten, het kunnen bieden van
een compleet pakket, de service, een
deskundige advisering door gemoti-
veerde medewerkers en een eigen
technische dienst met zeer ervaren
medewerkers is de kracht van de
Heide Smid.



Kunstenares Gerda van den Bosch maakte er 'beestjes'mee

Waartoe een zakmesje
uit een 'Jappenkamp' kan leiden!

De kunstenares Gerda van den
Bosch, die momenteel in de gale-
rie van de bibliotheek, een expo-
sitie bronsplastieken' houdt,
heeft al een heel bewogen leven
achter de rug. Zij werd in 1929 in
Hatavia (het huidige Djaknita)
geboren en heeft tot haar
zestiende jaar in het toenmalig
Nederlandsch Oost Indië ge-
woond. Daar werd ook de 'kiem'
gelegd voor haar latere 'roeping",
het maken van beelden van
a l Ie i hand dieren met een 'hoofd-
rol' voor de beelden van honden.

Dat gebeurde in feite min of meer
bij toeval. Zo vond zij in een Jap-
penkamp een zakmesje wat haar
inspireerde om uit kleine stukjes
afvalhout en regenboompitten,
allerlei miniatuurbeeldjes van die
ren te maken zoals poezen, hon-
den, herten e.d. Zij was toen onge-
veer 14 jaar oud, Gerda over die pe-
riode: 'In 1927 vertrokken mijn ou-
ders vanuit Nederland naar Indië.
Mijn vader was leraar wis- natuur-
en sterrenkunde, mijn moeder was
lerares Nederlands. Overigens niet
zo verwonderlijk dat zij juist in
dat land een bestaan gingen op-
bouwen. Er woonde al familie. M'n
grootvader was er dominee, terwijl
nog verder terug in de familiege-
schiedenis, overgrootvader Alting
in Batavia een scholengemeen-
schap en een protestantenbond
heeft opgericht', zo vertelt zij.

Gerda zelf bezocht onbekommerd
de lagere school. Al op zeer jeugdi-
ge leeftijd was haar interesse voor
dieren gewekt. Thuis hielden zij
duiven. 'Geen kippen, mijn vader
vond kippen namelijk vies'. Aan
het normale leventje kwam een
eind toen de Jappen Indië binnen-
trokken en daarbij tevens overgin-
gen tot het sluiten van de scholen.
Op haar twaalfde kwam Gerda
met haar moeder en zusje en de
twee broers in een Jappenkamp te-
recht. Ook haar vader, die werd sa-
men met andere onderwijzers in
de val gelokt..

GEEN LITTEKENS
'Zij kregen een uitnodiging van de
Jappen om te komen praten over
het heropenen van de school. Mijn
vader geloofde dat blindelings.
Van een vergadering was geen
sprake, iedereen werd opgepakt en
ook naar een kamp gestuurd', zo
zegt Gerda van den Bosch. Zijzelf
bleef tot haar zestiende jaar ook in
het kamp geinterneerd. 'De jaren
in het kamp hebben bij mij geluk-

kig geen littekens nagelaten. Ik
kan me niet herinneren dat ik er
erg geleden heb. Wel honger gele
den, dysentrie opgelopen en dat
soort dingen. Ik heb één keer twee
kaakslagen gehad.

Ik reed met mijn zusje in een soort
karretje. Op gegeven een Japanse
vlag, dus stoppen. We bleven in
het karretje zitten en knikten rich-
ting Japanse vlag. Een Japanse sol-
daat vond dat 'eerbetoon' onvol-
doende. We hadden uit moeten
stappen en vervolgens een buiging
voor de vlag moeten maken. Van-
daar de kaakslag', zo zegt ze.
In 1946 ging Gerda samen met
haar broers en zusje naar Neder-
land terug. Met de 'Tegelberg' een
schip dat normaliter van Neder-
land op Afrika voer, maar nu was
omgebouwd tot een troepen trans-
port schip. Van Batavia naar
Nederland, een reis van drie we-
ken!

Haar ouders kwamen in 1948, die
hadden eerst nog twee jaar meege
holpen met het weer op poten zet-
ten van de scholen. De vijf kinde
ren werden, terug in Nederland,
bij familie ondergebracht. Gerda
kwam in Steenwijk terecht bij de
broer van haar vader. Haar broers
en zusje bij de bekende schrijver
Albert Verwey. Saillant detail, de
aantekeningen die we vorige week
tijdens het gesprek met Gerda van
den Bosch maakten, gebeurde aan
een grote houten tafel.

'Kregen mijn ouders destijds van
Albert Verwey cadeau. Toen zij na-
melijk in Nederland voet aan wal
zetten, hadden ze van alles niets
niets meer. In 1948 was het gezin
weer compleet. De twee broers gin-
gen resp. in Delft en Amsterdam
studeren. Vader en moeder kregen
de kans om in Heerlen aan het
Grotius College ( een niet katholie
ke school, Lyceum/HBS) les te gaan
geven. Ik kwam vanuit de derde
klas van het lyceum in Steenwijk
eveneens naar Heerlen om in
Maastricht aan het gymnasium
Grieks en Latijn te gaan studeren.

Het beviel me daar niet. Ik wilde
graag naar de kunstacademie in
Maastricht, maar dat vond mijn
vader maar niks. Hij moest niets
hebben van kunstenaars. Armoe
lijden! Met de bedoeling om 'later'
biologieles te gaan geven (ook
dierenarts trok mij aan) kwam ik
terecht in Deventer op de Rollecate
plattelandshuishoudschool'.

LESBEVOEGDHEID
In die periode heeft ze nog een
baan als tuinman uitgeoefend.
Leidster geweest van een groep
meisjes tegen een salaris van 60
gulden in de maand. Intussen be
haalde zij de lesbevoegdheid biolo-
gie. 'Ik kwam er eigenlijk al vrij
snel achter dat ik niet geschikt was
om les te geven. Ik heb het wel ge
daan, drie jaar biologieles in Ut-
recht aan een school voor meisjes
in de leeftijd van 14 tot 16 jaar.
Toch wel de nodige problemen ge
had met het 'orde houden', zo
blikt ze op die episode in haar Ie
ven terug.

Toen Gerda van den Bosch haar
eerste man leerde kennen, de
beeldhouwer Marcus Ravenswaay
en daarmee trouwde , hielp zij
eerst 'spelenderwijs' mee in zijn
atelier. Ze kon toen verder werken
aan het ontplooien van haar talen-
ten. En dat ze talent had bleek al
uit de tijd dat ze bij oom Jan in
Steenwijk verbleef. Daar tekende
ze op jonge leeftijd al prachtige
landschappen. Pinquins snijden
uit hout, duiven tekenen en ver-
volgens ook 'uitsnijden'. Haar hui-
dige man Frits Kuiper laat ons ver-
volgens een prachtige tekening
zien van een brug in Giethoorn die
Gerda op 17 april 1946 al heeft ge
maakt!

PROFESSIONEEL
Het 'spelenderwijs' meehelpen in
het atelier kreeg een vervolg. Zegt
ze: 'Ik begon zelf ook dingen te ma-
ken: beeldjes uit notenhout. Ik heb
leren boetseren. Dat vond allemaal
plaats in Gorkum waar de toenma-
lige burgemeester Ridder van Rap-
pard haar en haar man de nodige
opdrachten toespeelde! Na haar
scheiding van beeldhouwer Ra-
venswaay trok Gerda van den
Bosch een poos in bij haar ouders
in Zutphen. Ze leerde toen haar
huidige man Frits Kuiper kennen.
Met hem woonde zij van begin ja-
ren zeventig tot 1996 in de omge
ving van Hazerswoude.

Wat bij Gerda van den Bosch, ooit
voor 'de lol' begon ging over in een
professioneel beroep. Beelden hak-
ken uit hout, het maken van beel-
den uit was en klei, brons, ze vindt
het leuk om te doen. Ze houdt erg
veel van honden. In haar huis niet
alleen levende honden maar ook
prachtige beelden van honden.
'Die maak ik allemaal in opdracht.
De eigenaar komt twee of drie
keer met zijn hond naar het ate-

lier. Tussen de 'sessies' door doe ik
dan mijn huiswerk!, zo zegt ze.

Ze laat ons ook een beeld van een
poes zien. Een opgejaagde poes
met een 'hoge rug'. 'Wat ik zie,
zet zich in mijn kop vast en dan
maak ik er, soms veel later, een
beeld van. Technisch inzicht moet
je natuurlijk in dit vak wel heb-
ben'. Al haar werken zijn nog tot 5
november aanstaande in de biblio-
theek te zien. Met 'prijzen' en al
haar zakelijke beslommeringen,
exposities e.d. bemoeit ze zich
niet. 'Dat is bij mijn man in voor-
treffelijke handen'.

STIJGENDE ZEESPIEGEL
Dat Gerda van den Bosch uiteinde
lijk in Vorden terecht is gekomen,
ze woont in de Kranenburg in het
voormalige bankgebouw, heeft
een duidelijke reden. Zegt ze: i In
het westen stormt en waait het al-
tijd. De zeespiegel stijgt maar
steeds en dat blijft maar doorgaan.
Ik ben dan ook bang dat de dijken
het een keer zullen begeven. De
Achterhoek kende ik natuurlijk al.
Vandaar ook dat we vanuit Hazers-
woude naar hier zijn vertrokken.
Het is hier 'wat hoger'. Een tikkel-
tje overdreven die angst? Nee
hoor, ik meen het echt'!

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

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

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

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

15 Klootschieten bij de Vordense
Pan

16 Handwerkdag in de Wehme;
Kraamverkoop

16 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje'

16 NB van Plattelandsvrouwen.
Cabaretavond in de Herberg

16 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

17 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Openstelling Tuinen de Wiersse
21 Bridgeclub in 't Dorpscentrum
22 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

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

Pan
23 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
23 Herhalingslessen EHBO, Dorps-

centrum
23 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
24 PCOB Lezing Jaap v.d. Broek

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

Pan
30 Handwerkmiddag in de Wehme
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
30 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
30 HVG Linde. Lezing met dia's

Achterhoek

Biej ons in
d'n Achterhoek
'Foi, waor zol Harm toch blieven, 't was now al lange twaalf uur ewes.
Hee had now zo zuutjesan wel is een keer in huus können wean'.
Tine Bouwhuus wreef zich 's deur de ogen, schienbaor was ze biej de
tillevisie in slaop evallen want den ston nog an.

't Was een mooien aovend ewes, zoas 't dat altied was met 't vogel-
schieten in Wichem. Met de neudige pils was eur Harm in een besun-
der gezellige stemming ekommen. Zelf had ze trouwens ok net zat
witte wien nao binnen ewarkt. Maor ze was wel op tied met de kin-
der nao huus egaon, die wol ze neet geerne allene laotn. lej wissen
maor nooit wat t'r gebeurn kon.

Harm had nog effen willen blieven, daor had ze ok niks op tegen
ehad. Harm ging zien buuksken nooit te buutn en 't was jao maor ens
in 't jaor Wichems fees. Wat karnaval was veur de luu in 't zuuden
was 't Wichems fees veur de Wichemsen. Dan mog eur Harm de
bluumkes bes es een keer buutn zetten.

Ze ging maor vaste nao bedde, ze rolln haos umme van de slaop. Wie
terop in 'n nach wodn ze nog wel een keer of wat wakker. Maor of't
deur de wien kwam, ze had in ieder geval neet in de gaten dat Harm
nog altied neet biej eur in bedde lei. Tot 's maans een uur of zeuven.
Too was ze weer goed biej eur positieven en marken dat Harm nog
neet biej eur in bedde lei. Dat was nooit goed, daor mos wat gebeurd
wean:Ze haaln zich al van alles deur 't heuf. Hee kon wel met de flet-
se in 'n graven wean ejach en vedronken. Of meschien had e wel zo
op de weg eslingert dat z ' m anereen hadn

Zonder zich te wassen schot ze de klere an de hoet. Met twee, drie
treen tegelieke rospeln ze de trappe af umme maor zo gauw meuge
lijk beneerten te wean. Guns, daor was t'r ok al ene op de deale. Too
ze de dealdeure los dei zaog ze daor Harm al druk doende met de
beeste.

'Waor kom iej in 's hemelsname vandan, iej bunt jao gaars neet in
bedde ewes'. 'Oh jaowel, 'k hadde schienbaor iets te volle op en too
bun'k per ongeluk biej Johan (eur oldste zónne) in bedde ekropn en 'k
hebbe daor bes eslaopn'. 'Jao, iej mot nog meer drinken met 't vogel-
schietn, 'n volgende keer kroep iej nog biej 't varken in 't nös, too
oelewapper', zei Riek die toch ok wel weer bliej was dat Harm zonder
brokken in huus was ekommen. Zo ziej maor, 'n pils kan heel wat te
doene maakn, biej ons in d'n Achterhoek.

• H. Leestman



NAJAARSSHOW / DEMO DAGEN
19 en 20 oktober a.s.

,10.00 -17.00 uur, RQUWENHORST

BOS- EN TUINMACHINES

Zwarteveenweg 1, Barchem
Tel. 0573-258094 / Fax 0573-256574

rouwenhorstl @hetnet.nl
www.rouwenhorstbos-tuin.nl

Prima service, vakkundig onderhoud en reparaties
en een goed en eerlijk advies.

£
V/,

LILE
\\

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Tiramisu slofje € 6,50
Herfst tompoezen

5 halen 4 betalen

Waldkorn € 1,65
Dinobrood € 1,50
nu samen € 2,95

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde

Leonidas bonbons
Luxe verpakte doosjes

v.a. € 5,00
Feestje!!! Wij verzorgen graag uw gebak,

vlaaien, partyhapjes, koude schotels,
hartige broodjes en belegde broodjes.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Kijk

nieuws

ook

op:

€ 30,- per man per dag
Hier wordt gewerkt. Door de schilder. Door ons dus. Want het is deze winter extra aantrekkelijk

om ons bedrijf in te huren en uw huis een opknapbeurt te geven. We geven u namelijk een

winterkorting van € 30,- per man per dag op behang- en ondcrhoudsbinnenschilderwerk! Onze

professionele schilders weten alles over de modernste materialen en technieken en verzekeren u

van kwalitatief hoogstaand schilderwerk! Deze winter is dus het ideale moment om uw huis in

het nieuw te steken. Bel ons voor een afspraak.

Tevens bedraagt het btw-tarief voor schilder- en behangwerk aan woningen van 15 jaar en ou-

der slechts 6% (i.p.v. 19%), ook in 2003.

(De winterschilderpremic geldt in de periode 18 november 2002 t/m 21 maart 2003 bij een op-

dracht van minimaal 3 mandagen).

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

S C H I L D E R S B E D R I J F

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

VAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7Z50 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

'lijk geeft de schilder
weer

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en h aak garens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
0

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Te koop gevraagd:

Vrijstaande woning
in buitengebied van Vorden.

Eventueel woningruil mogelijk met
vrijstaande woning (nieuwbouw)

in kern van Vorden.

Tel: (0575) 45 29 83

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



Huisbezoek seniorenvoorlichters (Advertorial)

De seniorenvoorlichters met de coördinator van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)

HUISBEZOEK
Voor de derde maal gaan de
seniorenvoorlichters (zie foto)
van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden ( SWOV) dit jaar op
bezoek bij degenen die zich
daarvoor hebben aangemeld.
Deze keer worden de ouderen
bezocht die 78,79, of 80 jaar oud
zijn.

Alle mensen in deze leeftijdsgroep
hebben een brief ontvangen met
daarbij een antwoordkaart, waar-
mee men y.ich kon aanmelden.

Degenen die dat gedaan hebben,
worden in de komende periode
bezocht, nadat eerst telefonisch
een afspraak is gemaakt.

Het is heel fijn dat er een groep
vrijwilligers is, die nu al voor de
derde maal , dit belangrijke werk
op vrijwillige basis willen doen.

Wat is het doel van dit huisbe-
zoek? Allereerst gaat het erom de
ouderen informatie te verschaffen
over alle regelingen en voorzienin-
gen die er zijn en waarvan er een
aantal in het leven geroepen zijn
om juist het leven van ouderen te
vergemakkelijken; Een helpende
hand te bieden bij eventuele ver-
wijzing naar een van de mogelijk-
heden; Te inventariseren waar be-
hoefte aan is.

De seniorenvoorlichters hebben
een vragenlijst die ze invullen in-
formeren de ouderen op het ge-
bied van wonen, gezondheidszorg,
dienstverlening, mobiliteit, belan-
genbehartiging en financiën.

Deze gegevens worden anoniem
verwerkt en worden gebruikt om
het ouderenbeleid beter af te stem-
men op de wensen van de betrok-
kenen.

Om de ouderen de nodige in-
formatie te verschaffen over alle
regelingen en voorzieningen be-
schikken de seniorenvoorlichters
over een informatiemap van de
SWOV, die ze als ondersteuning
gebruiken. Zonodig wordt op het
verzoek van de oudere een verwijs-
kaart ingevuld naar de desbetref-
fende instelling of er wordt infor-
matie achtergelaten.

Wie zich nog niet heeft aange-
meld, kan dat alsnog doen, eventu-
eel telefonisch, tel. 55 34 05.

Behoort men nog niet tot de leef-
tijdsgroep die hierboven is ge-
noemd, maar meent men dat de
persoonlijke situatie aanleiding
geeft om via een dergelijk bezoek
op hoogte te komen van alle re-
gelingen, dan kan men contact op-
nemen met de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden.

Klootschiettoernooi
Buurtvereniging "de Noabers99

J e prijs klasse heren wisselbeker team "üe Dunsborg"

BEURSPRAAT

De crash van '87
Deze week vijftien jaar geleden
vond de crash van '87 plaats. Op
Black Monday, 19 oktober 1987,
daalden wereldwijd de beurzen.
De Dow Junes viel op één dag terug
met 508 punten van 2246,74 tot
1738,42 oftewel met 22.62%. In de
dagen voorafgaand aan deze da-
ling was de gezaghebbende Ameri-
kaanse beursindex al gedaald. Van-
af de top op 25 augustus 1987 van
2722,42 daalde de Dow in twee
maanden met 36%. Met deze da-
ling raakten de beleggers evenveel
kwijt als er in de acht maanden
daarvoor bij was gekomen.

In Amsterdam bleef de daling van
de AEX op Black Monday in eerste
instantie beperkt tot 8%. Sommige
aandelen daalden echter veel ster-
ker: Akzo met 13%, Amev met 21%,
Aegon met 22% en Amrobank met
28%. In de maanden daarna daalde
de AEX echter verder en daarmee
was Amsterdam een uitzondering
ten opzichte van de Dow Jones. Bij
laatstgenoemde index vond de da-
ling vrijwel ineens plaats en ver-
toonde de beurs in de maanden
daarna een zijdelingse beweging
voor dat de weg naar boven werd
gevonden. De AEX daarentegen
daalde eerst minder sterk, maar
ging vervolgens nog verder om-
laag.

Achteraf gezien kunnen we vier re
denen aanwijzen als oorzaken
voor de Crash van '87.
Allereerst de dollar. Door de slech-
te handelscijfers en het grote over-
heidstekort van de VS waren beleg-
gers al gedurende het gehele jaar
1987 nerveus. Op de maandelijkse
cijfers van de Amerikaanse han-
delsbalans werd bij publicatie op
11 september en 14 oktober nega-
tief gereageerd.
Door de dalende dollar steeg de
rente. Dat veroorzaakte een zelf-
versterkend effect: Amerikaanse
obligaties werden minder aantrek-
kelijk, dit veroorzaakte verkopen
en deze weer een verdere stijging
van de rente. Hierdoor werden
aandelen minder aantrekkelijk.
Vanwege de dalende dollar werd
de inflatie hoger en dat dwong de
Fed, de Amerikaanse Centrale
Bank, tot renteverhogingen.
Derde negatieve factor waren de
oplopende politieke spanningen
in de Perzische Golf. Deze veroor-
zaakten onzekerheid over de olie-
prijs en de vrije olietoevoer naar
Westerse landen, die indertijd
zwaar van olie afhankelijk waren.
Op vrijdag 16 oktober werd een
Amerikaanse tanker met een raket
vanuit Iran aangevallen. De Ameri-
kaanse marine voerde hierna op
maandag een vergeldingsactie uit,
verwoestte een Iraans boorplat-
form en beschadigde enkele ande-
re.

Tenslotte de vierde factor: de com-
puter. Computerprogramma's rea-
geerden op de dalingen van de
beurs, ze gingen automatisch ver-
kopen. De paniek op de beurzen
was dan ook flink. Flinke koersda-
lingen, rente die ineens steeg met
40 basispunten en opmerkingen
in het Financieele Dagblad van een
beurshandelaar 'Dit is afgrijselijk.
Dit kost geld, veel geld. Ik vrees dat
het een tijdlang heel stil gaat wor-
den in dit vak. Dit is een totale sha-
ke-out'.

Als we terugkijken dan viel die
crash van '87 best mee. De mensen
die hem hebben meegemaakt kun-
nen er echter nog heel wat sterke
verhalen over vertellen. Sommige
beleggers zullen er liever niet over
willen praten: de mensen die in-
dertijd de risico's wat uit het zicht
hadden verloren in de opgang van
de jaren ervoor en te veel hausse-
gerichte posities hadden. Ze zagen
in één avond hun winsten verdam-
pen, en dat werd in de maanden
daarna nog eens versterkt.

Wellicht hebben diezelfde beleg-
gers in de jaren daarna de sterke
koersstijgingen meegemaakt, bij-
voorbeeld in 1995, 1996 en 1997.
En daarna de Azië- en Rusland cri-
sis van 1998, die bij nader inzien
ook redelijk meevielen. De TMT-hy-
pe rond de eeuwwisseling. En ook
de dalingen, die we sindsdien mee-
gemaakt hebben, en waarbij de
AEX in september 2002 terecht-
kwam op koersen van 5 jaar gele
den. Waarmee maar weer eens be
wezen is, dat beurzen naar boven
én naar beneden kunnen gaan.

Is er een kans op herhaling van
een crash als in i87? Als we kijken
naar de oorzaken van de crash in-
dertijd dan blijft de ontwikkeling
van de dollar en de Amerikaanse
economie een absoluut belangrij-
ke factor. De cijfers van de Ameri-
kaanse handelsbalans (en andere
maandelijkse cijfers uit de VS) wor-
den nog altijd nauwlettend ge-
volgd, en blijven hun invloed be
houden. De Fed tracht met zijn
rentebeleid de ontwikkeling van
de Amerikaanse economie te stu-
ren, en is hier in ieder geval in het
verleden goed in geslaagd. Politie
ke spanningen blijven bestaan. De
dreiging van afgesneden raken
van de aanvoer van olie blijft aan-
wezig, maar het westen is in-
middels een stuk minder afhanke
lijk van die olie. En door de crash
zijn er op de meeste Westerse
beurzen (in ieder geval op Wall
Street en Euronext Amsterdam)
circuit breakers, handelsstops, in-
gevoerd, waarbij tijdens te sterke
dalingen de handel gedurende een
periode wordt stilgelegd. De beurs
kan dit doen bij een daling van
meer dan 5% ten opzichte van het
eerste naar beneden afgeronde
honderdtal van de index.

De kans op een herhaling van '87
lijkt beperkt, maar zeg als beleg-
ger nooit nooit.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Het klootschiettoernooi en het
kampioenschap van Hengelo is bij
de heren gewonnen door het team

van "de Eikeboom". De wisselbe-
ker gaat naar het team "de Duns-
borg". Team Besselink won de eer-

ste prijs in de gemengde klasse ter-
wijl in de damesklasse Bretveld
eerste werd.

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl



Vrijwilliger zijn Ie met alleen maar geven.
krijgt er ook wat voor terug ...

De vrijwillige thuiszorgorganisaties in de regio Zutphen zetten zich met een groep
vrijwilligers in voor chronisch zieken, dementerenden en mensen met een handicap.
De vrijwilligers bieden hulp in de thuissituatie, ontlasten de mantelzorger en onder-
nemen activiteiten met de cliënt. Omdat er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers
die de plaatselijke groepen willen komen versterken organiseren zij een:

Basiscursus 'vrijwillige zorg thuis1

De cursus vindt plaats op 8, 15, 22 en 29 november. Met de kennis en vaardigheden
die u op deze vier ochtenden krijgt aangereikt kunt u als vrijwilliger bij één van de
onderstaande organisaties aan de slag. De cursus is gratis en bovendien krijgt u een
complete cursusmap met achtergrondinformatie en interessante artikelen mee als
naslagwerk.

Wat heeft u als vrijwilliger te bieden?
Tijd: gemiddeld één dagdeel per week om op te passen bij één van onze cliënten.
Kwaliteit: u kunt goed luisteren, bent prettig gezelschap en vindt het leuk een
wandeling te maken of een spelletje te doen.
Verantwoordelijkheid: doen wat je toezegt.
Maar ook: je doet het samen en staat elkaar bij en natuurlijk is er voor een
vrijwilliger ook vakantietijd.

Wat krijgt u er voor terug?
U ontmoet nieuwe mensen, bent bezig buitenshuis en met de hulp die u biedt
brengt u wat zon in het leven van uw medemens!

De vrijwillige thuiszorgorganisaties in de regio Zutphen organiseren regelmatig
bijeenkomsten waar u in een gezellige sfeer uw ervaringen met collega vrijwilligers
kunt bespreken. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen en
themabijeenkomsten te bezoeken die worden georganiseerd in samenwerking met de
VIT Oost-Gelderland.

Heeft u interesse?
Neem contact op met de coördinator van de organisatie bij u uit de buurt:
Bezoek en Oppas Service (BOS) Gorssel:
Marita Klein, de 'Oldenhofcentrale', tel. 0575 - 491913
Thuishulp (THULP) 6orssel:
Cathrien Klusman en Hetty Kerstjens,
De 'Oldenhofcentrale1, tel. 0575 - 491913
Bezoek en Oppas Service (BOS) Warnsveld
Judith Kroes, tel. 0575 - 524584
Wytske Boersbroek, tel. 0575 - 431633
Bezoek en Oppas Service (BOS) Zutphen
Bertus Oosterhuis, tel. 0575 - 515082
Bezoek en Oppas Service (BOS) Lochem
Ria Blankenstein, Centrale Meldpost Vrijwilligershulp,
tel. 0573 - 254444
Bezoek en Oppas Service (BOS) Vorden
Louise Uden, tel. 0575 - 553405
Oppas en Thuishulp voor gehandicapten (OT6)
Marianne de Kreij, tel. 0575 - 511197

Voor nadere informatie kunt u zich ook wenden tot
de coördinatoren van de VIT Oost-Selderland
tel. 0544 - 481821, email info@vitoost-gelderland.nl

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van dinsdag 15 t/m 18 oktober 2002
Dinsdag 15 okt. wienerschnitzel met gebakken aardappels, groente/ijs met

slagroom.
Woensdag 16 okt. gebonden groentesoep / hachee met aardappelpurcc en

rode kool.
Donderdag 17 okt. kalkoenmedaillons met rijst en groente / apfelstrudel met

slagroom.
Vrijdag 18 ökt. knoflooksoep / sueadelapje met rode bieten eri gekookte

aardappels.

Dagmenu van dinsdag 22 t/m 25 oktober 2002
Dinsdag 22 okt. wienerschnitzel met groente en aardappels /

ijs met slagroom.
Woensdag 23 okt. gebonden paddestoelensoep / nasi met varkenshaassate en

pindasaus.
Donderdag 24 okt. andijviestamppot met gehaktbal en jus / tiramisu met

slagroom.
Vrijdag 25 okt. uiensoep / victoriabaars met gebakken aardappels en

groente.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen. Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook hij ons opeten!

Wees en Vleeswaren

Magere Runderlappen 1 kg c 4."

Malse Rundermuis ug c 4."

Hamlap of Fricando ug c 4."

"Boeren of Zwitserse"
Gehaktrollade perstuk c2?5

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr KALKOENFILET

12
Weekpakket vleeswaren:

cl.1

cl.40

100 gr FRICANDO

NU VOO

1 12

c3.64

995mmm

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

2 bossen bloemen 499 Bloemen en planten

« l O violen
* begonia's/cyclamen C gg

2 voor V •

* 2 mini cyclamen

^^ A.s. donderdagmorgen

•C 50 verkoop bij de Wehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

Eiken
tafels

Op de koopzondag van
20 oktober a.s.

van 12.00 tot 17.00 uur geopend
Artdeco
kasten

Arldeco
tafels

(diverse nnitt-n)

Artdeco
klein-

meubelen

Lederen
fauteuils

Complete
kersen

collectie

Bedrijventerrein "De Mars"
|̂ Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304

Bezoek onze collectie op internet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

TORO BLADBLAZER
met regelbare blaas- en zuigkracht
Topkwaliteit

Nu met € 25,- actiekorting

UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220



Rock*n bluesgroep Framed
vanaf de Gracht over de Noordzee

Op zondagmiddag 20 oktober
speelt de rock in blues formatie
'Framed' in café 'De Gracht' in
Borculo. Voor de groep bete-
kent dit het laatste optreden in
Nederland, voordat zij hun
allerlaatste optredens doen in
Schotland. De band zal voor een
swingend optreden zorgen.

Na meer dan vier jaar rock en
rollen sluit Framed haar bestaan
af met een paar optredens in
Schotland. Bassist Ard Schouten

uit de band Kas Bendjen speelt
voor deze gelegenheid met de
band mee. In de omgeving van
Edinburgh zal het viertal voor de
laatste maal als band op de plan-
ken staan. Met hun repertoire vol
aanstekelijke no-nonsense rock 'n
blues speelde Framed in 2002 al
vele malen in de omgeving van
Zutphen.
De set bestaat uit herkenbare
nummers, maar zeker niet cliché.
Vast staat dat er van begin tot eind
geswingd kan worden.

Framed speelt een mix van rock,
blues en rock 'n roll, met covers
van o.a. Eric Clapton, Rolling
Stones, CCR, Rory Gallagher, Dr
Feelgood, Joe Cocker en The Pa-
ladins. Rollende bas, scheurende
solo's en de drummer probeert het
allemaal bij elkaar te houden!

De groep bestaat uit:
Ard Schouten (bas/zang), Jan De-
nekamp (gitaar/zang), Maarten
Graaskamp (drums) en Stef Woes-
tenenk (gitaar/zang).

Minister Remkes zet herindeling Achterhoek voort:

Hummelo & Keppel haakt af
Burgemeester A.W.J. van Beeck
Calkoen van de gemeente Hen-
gelo heeft bij minister Johan
Remkes gepleit voor een fusie
van VHS met Zelhem. Eventueel
kan dit worden uitgebreid met
de gemeente Hummelo & Kep-
pel.

De bijeenkomst met de minister
van Binnenlandse Zaken vond af-
gelopen maandagochtend plaats
op het provinciehuis in Arnhem.
Burgemeester Van Beeck Calkoen
voerde het woord namens de ge-
meenten Vorden, Hengelo, Steen-
deren en Zelhem.

De laatst genoemde gemeente
voelt er niets voor om -zoals het ad-
vies van de provincie luidt- zich
aan te sluiten bij de gemeente
Doetinchem. 'Wij pleiten dan ook
voor een fusie van VHS met mini-
maal één plus', aldus de I lengelose
burgemeester.

De tweede plus -Hummelo & Kep-
pel- is uiterst onzeker geworden
nadat de gemeenteraad van deze
plaats vorige week haar koers wij-

zigde door zich uit te spreken voor
een fusie met Doesburg. Dit tot
ongenoegen en verrassing van de
andere vier gemeenten die ervan
uit gingen dat er naar de minister
toe één boodschap zou worden uit-
gedragen. Doordat het CDA in
Hummelo & Keppel een omme-
zwaai maakte, was er op het eind
van de vergadering plotseling een
meerderheid die voor samengaan
met Doesburg koos.

AFGEHAAKT
De wethouders de heer Henk Boo-
gaard en mevrouw Dorien Mulde-
rije waren namens de gemeente
Vorden afgereisd naar het provin-
ciehuis. Vanuit de auto op de
terugreis zegt de heer Boogaard:
'I Iet is erg spijtig dat de gemeente
l lummelo & Keppel op het laatste
moment toch niet voor VHS++
kiest. We hebben daar met z'n al-
len ongelooflijk veel tijd ingesto-
ken. Dan is het altijd jammer dat
één partij afhaakt. Maar ja, dat is
politiek.'

De vier overgebleven VHS+ ge-

meenten hebben maandagoch-
tend laten weten niets te voelen
voor een fusie met Doesburg, zoals
de provincie dat aan de minister
voorstelt. Maar ook Doesburg ziet
een grote VHS-gemeente niet zit-
ten. Zij pleitten maandagochtend
voor een samengaan van Doesburg
met Hummelo & Keppel, Steende-
ren en Angerlo.

OP SCHEMA
Minister Johan Remkes ging niet
inhoudelijk in op de verschillende
betogen. Hij zei wel dat hij de her-
indeling in de Achterhoek wil
voortzetten zoals zijn voorganger
dat in gang heeft gezet.

Volgens Remkes behoort een fusie
per l januari 2004 nog steeds tot
de mogelijkheden. De verwach-
ting is dat de minister rond de
jaarwisseling een definitief stand-
punt inneemt ten aanzien van de
herindeling in de Achterhoek. Ver-
volgens zal zijn voorstel in de loop
van het volgend jaar worden be-
handeld door de Tweede en Eerste
Kamer.

CDA wil meer mensen bij politiek betrekken.

Cursus 'Wegwijs in de Gemeente'
Het CDA van het cluster VHS++
organiseert in de komende
maanden weer een cursus voor
belangstellenden die meer aan
de weet willen komen over ge-
meentepolitiek.

Eerder werd deze cursus "Wegwijs
in de Gemeente" met succes in
Hengelo gehouden. Dit keer is de

locatie Steenderen gekozen. De
verenigings- en scholingsconsulen-
te van het CDA Gelderland, zelf
woonachtig in Steenderen, coör-
dineert één en ander. In een zestal
avonden komen alle aspecten van
het besturen van een gemeente in
politieke en organisatorische zin
aan de orde. Om deel te kunnen
nemen behoeft men geen lid van

het CDA of een andere politieke
partij te zijn. De cursus "Wegwijs
in de Gemeente" over gemeente-
politiek start op woensdag 30 okto-
ber en is uitermate geschikt voor
mensen, die geïnteresseerd zijn in
gemeentepolitiek of in de toe-
komst iets in de gemeentepolitiek
willen gaan doen. Maar ook voor
hen die gewoon iets meer willen

weten over een gemeente is de cur-
sus interessant. Het CDA wil speci-
aal jonge mensen motiveren deel
te nemen. Maar alle inwoners van
de clustergemeenten VHS++ zijn
van harte welkom.

De verschillende docenten komen
allemaal uit Steenderen of omlig-
gende gemeenten en zijn nauw be-
trokken bij gemeentelijke organi-
saties als bijv. wethouder of hoofd
van een afdeling. Onderwerpen
die o.a. aan de orde komen zijn:
Hoe zit de gemeente bestuurlijk in
elkaar?; Wat doet de gemeente
aan veiligheid?; Welke taken heeft
de gemeente bij welzijn en onder-
wijs?; Wat zijn de mogelijkheden
van de gemeente bij sociale za-
ken?; Hoe werkt een bestemmings-
plan?; Wat is het beleid ten aan-

zien van volksgezondheid en mi-
lieu, enz.?
Naast het geven van informatie
door de docenten kan er ook met
hen van gedachten worden ge-
wisseld of op verzoek bepaalde the-
ma's worden besproken.

De cursus wordt gehouden in de
avonduren in het gemeentehuis
van Steenderen. De vervolgdata
zijn: donderdag 7 en 14, woensdag
20, donderdag 28 november en
woensdag 4 december. De cursus
zal in overleg afgesloten worden
met een excursie naar de Tweede
Kamer in Den Haag. Dit zal in over-
leg plaatsvinden. De cursusbijdra-
ge is zo laag mogelijk gehouden.
Voor opgave of informatie kan
men bellen met Rieky Linde, tel.
(0575) 45 20 84.

olitie varia
Vrijdag 4 oktober
Op de kruising Schuttestraat en de
Brandenborchweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
bedrijfsauto met paardentrailer
en een tractor. De bestuurder van
de tractor verleende geen voor-
rang aan de bedrijfsauto en botste
tegen dit voertuig. Als gevolg hier-
van kwam de landbouwtractor via
de linkerberm in de sloot tot stil-
stand. De bedrijfsauto verloor de
paardentrailer, die op dat moment
leeg was, en kwam tegen een
boom tot stilstand. De bedrijfsauto
en paardentrailer zijn afgesleept.
Er was alleen materiële schade.

Zaterdag 5 oktober
Zaterdagmorgen heeft zich ter
hoogte van de DA drogist een fron-
tale aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. De eerste
bestuurder stond met haar auto
voorgesorteerd om linksaf te slaan
de Burgemeester Galleestraat in.
De tegemoet komende auto, rij-
dende over de Zutphenseweg, bot-
ste frontaal op de voorgesorteerd
staande auto. Beide voertuigen
raakten zwaar beschadigd en zijn
afgesleept. Er was alleen materiële
schade. De politie verzoekt eventu-
ele getuigen van deze aanrijding
zich te melden.

Maandag 7 oktober
Er is tussen 13.00 en 16.30 uur in
Vorden en Warnsveld op snelheid
gecontroleerd middels de laserpat-
rol. Er zijn in totaal zo'n 300 voer-
tuigen gecontroleerd. Er zijn 14
boetes uitgeschreven voor het
overtreden van de maximum snel-
heid. Vooral op de Rijksstraatweg
werd veel te hard gereden.

Tijdens de motorsurveillance is
een algemene verkeerscontrole
uitgevoerd. Er zijn 3 bestuurders
beboet voor het niet dragen van de
autogordel. Ook is er een brom-
fietsbestuurder beboet voor het
niet dragen van de helm en een be-
stuurder heeft een boete gekregen
voor het mobiel bellen in de auto,
zonder carkit.

Bij een bedrijf aan de Ambachts-
weg is ingebroken. Het toegangs-
hek is geforceerd. Van het terrein
is een compressor met bijbe-

. horend materieel weggenomen.
Totale schade zo'n 20.000 euro.

Op de Wierssebroekweg heeft een
bestuurder van een bestelauto een
hert voor de auto gekregen. Het
hert rolde over de motorkap en is
daarna het bos ingevlucht. De auto
raakte aan de voorzijde beschadigd.

Dinsdag 8 oktober
Tijdens de motorsurveillance zijn
diverse boetes uitgedeeld, o.a. voor
'kleven', het met een bromfiets
rijden op een fietspad binnen de
bebouwde kom en het niet dragen
van de autogordel.

Op de Ruurloseweg is binnen de
bebouwde kom gecontroleerd op
snelheid. In totaal zijn 9 processen
verbaal opgemaakt. De hoogst
gemeten snelheid was 84 km/h.

Woensdag 9 oktober
Op de Burgemeester Galleestraat,
tussen de bakker en de groente-
man is een 86-jarige dame het
slachtoffer geworden van een tas-
jesroof. Mevrouw liep over het
trottoir, toen ze tegen het lijf werd
gelopen door een jongeman die
haar tasje greep. Mevrouw hield
haar tasje stevig vast, waarbij ze
door de man over het trottoir werd
gesleept. De roof is mislukt, omdat
mevrouw haar tas niet heeft afge-
geven. Na deze poging van diefstal
is mevrouw naar huis gelopen.
Daar heeft een medebewoonster
haar opgevangen en de dokter
gebeld omdat ze aan haar armen
gewond was en ze een scheur
boven haar wenkbrauw had. Ze
moest zich hiervoor laten behan-
delen in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar de dader
en hoopt dat er getuigen zijn van
deze tasjesroof. Het signalement
van de jongeman; ongeveer 25 jaar
oud, kort blond haar en een blauw
jack. Hij is weggelopen in de rich-
ting van de Zutphenseweg.

Op de Zutphenseweg is een ver-
keerscontrole gehouden. In totaal
zijn 55 bestuurders gecontroleerd
op de draagplicht van de gordel,
hiervoor is tweemaal proces ver-
baal opgemaakt. Ook is er op snel-
heid gecontroleerd op Het Hoge
(30 km zone). De hoogst gemeten
snelheid was 50 km/h.

Op de Hekkelerdijk is een ree voor
een personenauto gekomen. De
ree stak plotseling de weg over
en kwam tegen de auto. De auto
raakte beschadigd, de ree is het
bos ingevlucht en is niet meer aan-
getroffen.

Donderdag 10 oktober
Op de Wildenborchseweg heeft
zich een eenzijdig ongeval voorge-
daan. Een bestuurder van een per-
sonenauto heeft langs de kant van
de weg staan bellen. Al wegrijdend
schikte hij nog enige papieren.
Hierdoor had hij zijn aandacht
niet bij de weg met als gevolg dat
hij met zijn auto tegen een langs
de weg staande boom botste. De
auto raakte beschadigd.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van l oktober
Gevonden: gouden slaven armband
met hangertje
Verloren: diverse pasjes, o.a. giropas

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



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

RUNDER-
GEHAKT

49
kg nu

GROENTE

BLOEMKOOL

099
•

BILDTSTAR

10 kilo nu 1!99

LAYS CHIPS
DIVERSE SMAKEN
zak a 200 gram a 1.09

nu 2 zakken halen

1 zak betalen

PAMPERS
LUIERS

div. maten, 2 pakken van 37.98

voor 27299

DASH
GROEN OF BLAUW, NAVUL

pak 1,35 kilo a 6.99

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

MAITRE PAUL
APPELTAART

750 gram van 3.29

99
voor

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

oh
KIPPENBOUT

kilo van 3.59

voor 1299

GALLISIGALL

JAGER-
MEISTER

10?9
0,7 liter

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

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

v. Kouswijk-Jansen
voor al uw tuin- en straataanleg

Tevens het adres voor:

• Alle soorten (sier)bestrating
• Natuursteenkeien tot ± i ton

• Brievenbussen/Tuinlantaarns
• Beelden: beton en brons

Actie!!
koppelstones 10x10 vanaf € 12.50 p.m2

Veur weinig!
Zutphenseweg 4b • Klarenbeek (de Kar) • Tel. (055) 30 12 365

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 uitvaartJeiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 1621

Creatief bezig zijn
zo maak je kinderen blij

.;:::;.
create your OWH howe-decoration

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB 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

Goudreinet
kiste 12 kilo€ 6,-

Maandag en woensdag gesloten.

FRUITBEDRIJF
HORSTINK

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
Telefoon (0575) 45 16 43

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

DJM Bedrijfsdiensten

zoekt voor het Ulenhof College 't Hoge te Vorden
SCHOONMAAKMEDEWERKERS v/m

die gemotiveerd zijn, graag in teamverband willen werken,
voor 3 dagen per week (dagen overleg)

Bel voor informatie of afspraak onze bedrijfsleider
Jasper Koetsier (0571) 27 01 00 b.g.g. 06-21570679



Swingnight te Doetinchem 'Zwartboeken' voor Vitens: geen resultaat
Zaterdag 19 oktober a.s. is er in
partycentrum "De Kruisberg" te
Doetinchem de Swingnight met

dance-classics uit de 70's, 80's, 90's
en top-100. Voor meer informatie
zie de contactjes elders in dit blad.

OPEN DAG bij De Wiersse

De tuinen van de Wiersse bij
Vorden zijn zondag 20 oktober
voor het laatst on 2002 open: de
rozen bloeien nog na, de laatste
peren rijpen, moerascypres en
Liriodendron tonen hun veras-
sende herfstkleuren. Paddestoe-
len en cyclamen staan halfver-
scholen langs de paden van de
romantische wilde tuin. Het val-
lende blad breekt de strakke lij-
nen van pasgeschoren hagen.

Een beschrijving uit 1777 geldt
meer dan tweehonderd jaar later
nog steeds: "fraaije tuinen, een
wyduitgestrekte Plantagie van
allées en slingerbossen, vischryke
vyvers, de fynste vruchtboomen en
een fraaije koepel...".
Als zondagavond de torenklok zes
slaat, kunnen de fonteinbassins
worden afgetapt, de beelden inge-

pakt en de vorstgevoelige planten
worden afgedekt. Dan kan het pro-
gramma van voorzichtige ver-
nieuwing weer beginnen in border
en moestuin, haag en bos, vijver
en gracht.
Romke van de Kaa schreef in de
herfst van 1999 in De tuinen van
Eden "De tuinen van de Wiersse
zijn niet in een bepaalde periode
ontstaan, maar door de eeuwen
heen gegroeid... En ze laten zich le-
zen als een archief." De ontwikke-
ling van de tuinen door de tijd
heen is ook te zien in een tentoon-
stelling in het koetshuis. Hier zijn
ontwerpschetsen uit begin 20ste
eeuw, contrasterende luchtfoto's
uit 1922 en 1992, alsmede ont-
werptekeningen en foto's van de
tuinen gemaakt gedurende de
laatste 132 j aar.
(Zie ook de advertentie)

Koor ludiek is uniek
Inmiddels is dat koor, LUDIEK
genaamd, reeds een aantal we-
ken op de donderdagavond
druk aan het oefenen.

Bij de oprichting van het koor is in-
dertijd het maksimum aantal le-
den op 40 gesteld. Dit aantal leden
is nu reeds bijna bereikt. Het koor
voorziet dus duidelijk in een be-
hoefte.
En dat het koor Ludiek uniek is,
blijkt wel uit het feit, dat 40% van
de leden man is.! Dat mag met
recht heel uniek genoemd worden
in deze tijd. Daar waar de meeste
koren problemen ondervinden om
aan voldoende mannelijke leden
te komen, is bij Ludiek juist een Ie
denstop voor mannen ingevoerd,
daar anders de klankkleur van het
koor niet geheel in evenwicht zou
zijn.

Met name sopranen zijn in minde
re mate vertegenwoordigd in het
koor. Maar ook andere stemsoor-
ten zijn natuurlijk welkom.. Is zin-
gen altijd al een hobby geweest,
maar wil men niet eindeloos de
hele avond bezig zijn met het in-
studeren van een lied, dan is dit de
kans om lid te worden van dit ge
zellige koor.
Het bestuur van het koor om-
schrijft het koor als een "ichtge-
wicht" koor. Dit houdt in, dat men
in eerste instantie plezier aan het
zingen moet hebben. Het repertoi-
re is zeer veelzijdig, en is niet al te
zwaar. Er worden zowel meer-
stemmige alsook eenstemmige
stukken ingestudeerd.
Voor nadere informatie omtrent
dit koor kan men terecht bij Wim
Sanders, telefoon 0575-553736.
(email: Weppie@hetnet.nl)

De heerjos van Winkelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens, bekijkt met veel belangstelling een
van de zeven 'zwartboeken' die hem namens de inwoners van Vorden worden aangeboden door Harry van Rijn,
woordvoerder van de werkgroep 'Beterwater!'. Helaas hebben de ruim 700 klaagbrieven geen enkele invloed op
het beleid van Vitens.

Woensdag 9 oktober trokken
de leden van de Vordense werk-
groep 'Beterwater!' naar Zwolle.
Uitgerekend die morgen werd
in Vorden huis aan huis de "Wa-
terkrant' verspreid met een jui-
chend artikel over zachter wa-
ter. Vitens werkt hard aan zach-
ter water', was de kop van een
artikel waarin werd gemeld dat
Zwolle(!) vanaf april 2003 lei-
dingwater met een hardheid
van 8.4 graden Duitse Hardheid
mag verwachten en de ruim
16.000 bewoners van de ge-
meente Druten medio 2004 mo-
gen rekenen op drinkwater met
een hardheid van slechts 10 gra-
den DH.

De ontvangst op het Vitens hoofd-
kantoor was goed voorbereid. Vol
belangstelling luisterden voorzit-
ter Ir. Jos van Winkelen van de
Raad van Bestuur en een drietal
managers van het bedrijf naar de
inleiding van Harry van Rijn, de
woordvoerder van de werkgroep
'Beterwater!'. Hij vertelde dat de
inwoners van Vorden het meer
dan zat zijn. Ze drinken al vele ja-
ren thee die een vieze smaak heeft
of moeten veel geld uitgeven voor
mineraalwater. Er is de dagelijkse
ergernis omdat veel tijd moet wor-
den besteed aan het schoonmaken
en ontkalken van huishoudelijke
apparaten en badkamers. Er is ver-
ontwaardiging wanneer appara-
tuur als boilers of afwasmachines
door verkalking van essentiële
onderdelen moeten worden gere
pareerd. Of woede over bijvoor-
beeld koffiezetapparaten die door
een vroegtijdige 'kalkdood' moe-

ten worden vervangen. Uitgaven
die het huishoudbudget vaak zeer
ingrijpend verstoren.
Al die klachten zijn op papier ge
zet door bijna 700 inwoners en ge
bundeld in een zevental 'zwart-
boeken' waaraan ook nog bijna
honderd klachtenbrieven uit Lo-
chem zijn toegevoegd. Die brieven
kwamen binnen na plaatsing van
één ingezonden brief van het Lo-
chemse echtpaar Eertink in een
plaatselijke huis aan huiskrant.
De Vitens-mensen luisterden met
aandacht naar dit verhaal maar
het antwoord van Ir. van Winkelen
was kort en duidelijk: het pro-
bleem van het te harde water in de
Achterhoek wordt opgelost. Maar
dat kan pas als er een waterwinst-
ation in de Overbetuwe zal zijn ge
bouwd en de benodigde aanleg
van toevoerleidingen rond is. En
dat zal niet vóór het jaar 2007 het
geval zijn.
In de discussie die daarop volgde
bleek dat er, volgens de Vitenslei-
ding, geen enkele mogelijkheid
was om tot een snellere oplossing
te komen. Zelfs het argument dat
Vorden nota bene via een hoofdlei-
ding door haar gebied wel zorgt
voor doorvoer van zacht water van
Hengelo (G) naar Zutphen maakte
geen indruk. De onbillijkheid dat
Vordenaren en andere inwoners
van de Achterhoek de volle prijs
betalen voor water dat voor grote
onkosten zorgt, werd weerlegd.
Compensatie van de waterprijs - zo
stelde de heer van Winkelen - is on-
mogelijk omdat al in het verre ver-
leden het z.g. solidariteitsbeginsel
geldt. Dat wil zeggen dat iedereen,
ook op de meest afgelegen plaat-

sen in Nederland, dezelfde prijs
voor water betaalt als bijv. de in-
woners van een stad. Het onder-
zoek dat in Limburg wordt inge
steld om voor te hard water wel
een lagere prijs te berekenen zou,
volgens Vitens, dan ook zijn stop-
gezet. Ook andere suggesties - indi-
viduele vergoeding van aantoon-
bare kosten door kalkschade en
het in een appartementengebouw
aanleggen van een collectieve wa-
terontharder vóór de watermeter -
werden afgewezen.

Conclusie: wat de werkgroep 'Be
terwater!' en bijna een kwart van
de inwoners van Vorden hebben
gedaan om Vitens te overtuigen
dat het zo niet langer kan, was
nutteloos. We moeten maar rustig
afwachten tot we, volgens een
door Vitens opgesteld schema, aan
de beurt zijn en dan ook nog maar
hopen dat men zich aan het tijd-
schema zal kunnen houden. En de
klanten kunnen intussen door-
gaan met vieze thee drinken en
ontkalken en extra geld uitgeven
voor waspoeder en reparaties aan
apparatuur of nieuwe huishou-
dapparaten kopen.
Gelukkig zijn er nog andere wegen
om ons protest nadrukkelijker
over te laten komen. De werk-
groep 'Beterwater!' heeft daar in
Zwolle op gewezen. Zodra, na de
vakantie van een van de leden, de
werkgroep compleet is zal hiero-
ver overlegd worden en een verder
actieplan worden opgesteld. Zodat
de tot nu toe redelijk vriendelijk
verlopen 'Beterwater!'-soap waar-
schijnlijk een harder en formeler
vervolg zal krijgen.

Kadoshop Sueters viert feest
De oktobermaand is voor Huis-
houd-Kadoshop Sueters een
echte feestmaand. Zij viert dan
het 1-jarig bestaan van het fili-
aal in Hengelo. Het 20-jarig be-
staan van de zaak in Vorden en
het 71-jarig bestaan van de fir-
ma Sueters voorheen Scssink.

Het is alweer 71 jaar geleden dat
Kobus Sessink op de Kranenburg
begon met een bedrijf waarin het
beroep fietsenmaker, loodgieter,
elektricien, waterfitter werd uitge
oefend. De winkel erbij met huis-
houdelijke en kadoartikelen werd
gerund door zijn vrouw Anne.
In 1966 werd de winkel overgeno-
men door de jongste dochter Hen-

ny, waarna zij samen met haar
man Harry de zaak verder opge-
bouwd hebben.
Na nog enkele jaren op beide
plaatsen geopend te zijn besloten
ze om zich in 1982 helemaal op
Vorden te richten en werkten hier
samen aan verder.
Ook hier stonden ze niet stil en na
menige verbouwingen en inmid-
dels bij de zaak ingekomen doch-
ter Angelique is de zaak uitge-
groeid to wat het nu is.
Een zaak met een uitgebreid assor-
timent in Speelgoed-, Huishoude
lijke, Kado-, School- en Kantoorar-
tikelen, cd's en lektuur, waarbij
getracht wordt niet in de massa op
te gaan, maar een winkel met een

eigen uitstraling en zelf bepalend
assortiment.
In oktober 2001 besloten zij in
Hengelo Gld. een filiaal te openen
met Huishoudelijke en kado arti-
kelen, nadat de bestaande zaak
werd gesloten.
Deze wordt gerund door dochter
en zus Suzan. Ook hier wordt het
assortiment, samen met Vorden,
zelf bepaald waardoor het een ge
heel eigen uitstraling heeft.
In ons bedrijf staat service boven-
aan.
Kortom een drie dubbel jubileum
dat gevierd wordt met aktieweken
voor alle klanten.
(Zie ook advertentie elders in dit
blad).



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

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 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

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

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Tonny Jufriëris
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Woonmaand oktober 2002
MEUBELEN DUUR? NIET BIJ ONS:

Laat u verrassen in onze showroom:

Kantoormeubelen nieuw en gebruikt

Kapstokken, spiegels nieuw

Bureaustoelen/Tekenkrukken
nieuw tegen bodemprijzen

Etage:

ALLEEN NIEUW TEGEN BODEMPRIJZEN
Nieuw assortiment Dckbedovertrekken

Slaapbankjes

Bedden een- en tweepersoons

Laden- en opbergkastjes

Tiener-computerbureau's

Fauteuils

Linnenkasten

Matrassen

Tot ziens,

KUIJK'S Meubelbeurs
Mercatorstraat 12

7131 PX Lichtenvoorde
Tel. 0544 -371256

De zon blijft gewoon schijnen
bij Ambiance Zonwering1

De showroom van Ambiance Zonwering staat ook dit najaar en deze winter
voor u open. Tot 9 november a.s. twee spectaculaire, praktische aanbiedingen:
50% korting op motor en afstandsbediening bij aankoop van een mini-rolluik
en u betaalt slechts de helft voor een schulprand bij aanschaf van een rolgordijn.
Uw huis wordt er mooier van en uw stemming een stuk zonniger.

AMBIANCE
w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l

Disbergen Varsselseweg 25, HENGELO (Gld.), tel.: (0575) 46 14 25

DE SPANNEVOGEL

Het gevoel van een massieve parketvloer...

FOXTROT
laminaatparket
in 4 prachtige kleuren
met vellingkant, uniek kliksysteem

voor

m/2 compleet"

Bij aanschaf van laminaat- of massieve parketvloeren
15% korting op karpetten die in voorraad zijn

15% korting
op tapijt van

EDEL
BONAPARTE

GOLDLINE
INTERFLOOR

Zondag 20 oktober alléén showroom Hengelo geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Huiscollectie 20%

Toppointcollectie 15%

Rest van collectie 10%

Dorpsstraat 17, Ruurlo, (0573) 45 31 93 Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl



Collecte Nierstichting
De collecte voor de Nierstich-
ting Nederland heeft in de ge-
meente Vorden (excl. Wich-
mond/Vierakker) dankzij uw
gulle gift en de inzet van de col-
lectanten het mooie bedrag van
€ 6.008,66 opgebracht; een
prachtig resultaat!

Door de opbrengsten van de lande
lijke collecte kan de nierstichting
ook dit jaar weer bijdragen aan
onder meer donorwerving, weten-
schappelijk onderzoek, uitbreiding
van dialyseplaatsen en voorlich-
ting aan en begeleiding van nier-
patiënten en hun familieleden.

Duizend euro voor dorpskerk
De veilingcommissie hield afge-
lopen zaterdag een boeken-
beurs. Nadat in het voorjaar
ook al een boekenverkoop was
gehouden, bleken er gedurende
de zomermaanden weer zoveel
boeken te zijn binnengekomen
dat opnieuw een beurs nodig
bleek.

Het bestuur van de veilingcommis-
sie gesteund door ongeveer 25 vrij-
willigers, zorgde in het kerkelijk
centrum 'De Voorde' voor een
aantrekkelijke presentatie van het
vele materiaal. Het aanbod was
zeer gevarieerd. Van tuinieren tot
dichtbundels, van reisgidsen en
boekenweekgeschenken, streekro-
mans, langspeelplaten noem maar
op. Het was allemaal te koop tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.

Bij de opening om negen uur, wer-
den de kraampjes en tafels haast
overlopen door een groep enthou-
siaste boekenliefhebbers die met
kennesrblik direct de meest gewil-
de titels tussen de enorme rijen
dozen met boeken vonden. De vrij-
willigers konden dus al direct om-
zet noteren, de stemming zat er

goed in. Een deel van de morgen
en een deel van de middag bleef de
belangstelling zeer goed.

Opvallend de belangstelling voor
de vele kinder- en jeugdboeken,
terwijl ook de reisgidsen en literaire
werken van bekende auteurs hun
weg naar de nieuwe lezer vonden.

Toen de boekenbeurs om 15.00
uur werd afgesloten, bleek de op-
brengst ruim duizend euro te zijn.
Toegevoegd aan de eerdere op-
brengsten van pleinmarkt, boedel-
dag en veiling is er in 2002 door de
veilingcommissie (allemaal vrij-
willigers) een bedrag van ongeveer
12.500 euro bij elkaar gebracht.
Het geld wordt besteed aan de
restauratie van de ramen van de
Vordense dorpskerk.

Na deze laatste grote actie in 2002,
worden alweer voorbereidingen
getroffen voor de activiteiten in
2003, zoals een veiling, pleinmarkt
en vanzelfsprekend ook weer een
boekenbeurs. Ook de maandelijk-
se verkoop van meubilair is een be-
hoorlijke inkomstenbron en blijft
gehandhaafd.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 7 oktober
Groep A
Het echtpaar Vruggink met 57,3%;
Het echtpaar Hoftijzer met 55,7%;
Het dames Gerichhausen en den
Elzen met 55,2%.
Groep B
De dames Warnaar en Hendriks
met 63,5%; Het echtpaar Speul-
man met 58,9%; Het echtpaar
Vreeman met 54,2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 9 oktober
Groep A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 61,67%; 2 Mw. K. Vruggink/
Mw. D. Hoftijzer 57,92%; 3 Dhr.
H. Wagenvoorde/Dhr. J. Holtslag
57,50%.
Groep: B
l Mw. HJ. Scholten/Dhr. J.H. Schol-
ten 60,83%; 2 Mw. J. Machiels/Mw.
E. Kamp 58,33%; 3 Mw. A. Jansen
Vreling/Dhr. A. Jansen Vreling
57,50%.

Tennistoernooi
De Tennisvereniging VTP heeft van
donderdag tot en met zondag een
35+ dubbel tennistoernooi georga-
niseerd voor de categorie 5, 6, 7 en
8. Er hadden zich ongeveer 130
personen ingeschreven voor dit
toernooi. De organisatoren waren
erg tevreden met zo'n grote deel-
name, vooral door het feit dat van
24 tennisverenigingen deelnemers
uit de regio voor het dubbeltoer-
nooi hadden ingeschreven. Don-
derdagavond werd onder koude
en gure weersomstandigheden ge
start, maar het bleef alle dagen
droog zodat alle 90 partijen op tijd
konden worden gespeeld. Al met
al een geslaagd toernooi dat vol-
gend jaar wederom begin oktober
zal worden gehouden.
De uitslagen: HD cat. 5: Aalt van
Kernebeek/Wim Hoevers; GD cat.
5: Petra Brinkeringk/Michel Pillen;
DD cat 5/6: Petra Brinkerink/Berna-
dette Spieker; HD cat. 6: Eric de

Beus/Ron van de Heuvel; GD cat. 6:
Carin Fransen/Andre van de Vlek-
kert; HD cat. 7: Hans Chevalking/
Henk Lieverdink; GD cat. 7: Nel
Warringa/Evert Thalen; DD cat. 7:
Annerie Westerink/Willy Lohuis;
HD cat. 8: Andere en Frank te
Dorsthorst; GD cat. 8: Liduin Vol-
ker/Wim van Til; DD cat. 8: Carry
Spiegelenberg/Jolanda van Velzen.

Opbrengst collecte
Onlangs werd in de gemeente
Vorden de Nationale Collecte
Verstandelijk gehandicapten ge-
houden. In Wichmond, Vierakker
en Leesten werd € 1.169,56 opge-
haald. In Vorden en buurtschap-
pen € 3.809,19. Een heel mooi
resultaat! Alle collectanten heel
hartelijk dank voor de geweldige
inzet en tot volgend jaar.

Voetbal

WVORDEN
Vorden - Ajax B: 1-1
Het grote euvel van Vorden, het
scoren, beheerste zondag ook de
wedstrijd tegen Ajax Bredenbroek
en kostte de geelzwarten uiteinde
lijk twee kostbare punten. Vorden
heeft nagenoeg 90 minuten op de
helft van de tegenstander ge
speeld. De Vordense achterhoede
staat als een huis, maar het zit de
spitsen niet mee. Het gevaar moet
uit de tweede lijn komen en het
ontbrak de opkomende verdedi-
gers aan het nodige geluk. In de
75e minuut kwam Vorden door
een doelpunt van Rutger Wullink
verdiend op voorsprong, maar zag
5 minuten later de stand al weer
gelijk getrokken. Mark Borgonjen
had de plaats onder de lat ingeno-
men voor de geblesseerde Ronald
Hoevers. Vanaf de aftap nam Vor-
den het heft in handen om dat ook
niet meer af te staan. Ajax hield
Vorden ver van het doel en de af-
standsschoten van Rob Enzerink
waren een gemakkelijke prooi
voor de boomlange keeper van
Ajax. Keeper Bosman is tevens de

spelbepaler, want hij bedient met
lange passes de spitsen. Niels Sie
merink trachtte hem te verschal-
ken in de 15e minuut met een stift-
bal, maar zijn poging ging over het
doel. Erwin Hengeveld probeerde
het van dichtbij, maar hij had het
vizier niet goed afgesteld. Ajax
stichtte alleen gevaar bij dode spel-
momenten. Vrije trappen werden
hoog in het strafschopgebied ge-
pompt en niet zonder gevaar, want
de spitsen zijn niet alleen fysiek
sterk, maar ook kopsterk. Doel-
man Borgonjen moest dan ook een
keer handelend optreden. De Vor-
dense spitsen haalden te weinig de
achterlijn en de hoge voorzetten
werden allemaal ingeleverd bij de
doelman van Ajax.
De tweede helft gaf eenzelfde spel-
beeld als de eerste. Een aanvallend
Vorden en een verdedigend Ajax B.
Rob Enzerink die alle ruimte kreeg
om mee naar voren te gaan combi-
neerde naar hartelust met Kam-
perman en Hengeveld, maar in de
afwerking ontbrak het aan zuiver-
heid. In de 75e minuut opende
Vorden dan toch de score. Een vrije
trap van Erik Oldenhave werd fraai
door Rutger Wullink binnenge-
kopt 1-0. Vorden mocht niet lang
genieten van deze voorsprong,
want tien minuten later scoorde
Ajax de gelijkmaker. Een afge-
slagen vrije trap werd van dichtbij
ingeschoten. In de slotminuten
bombardeerde Vorden het Ajax
doel, maar kreeg geen loon naar
werken. Ronald Visser schoot rake
lings voor langs en Rob Enzerink
zag een punter juist langs de ver-
keerde kant van de paal ver-
dwijnen. Komende zondag speelt
Vorden de inhaalwedstrijd tegen
WG '25 te Gaanderen.

Uitslagen 12/13 oktober
Concordia W. Fl -Vorden Fl: 2-0
Vorden F2-PaxF3:12-0
Pax F4-Vorden F3: 0-7
Vorden F4 - Doetinchem F3: 6-5
Vorden El-AZC El: 1-5
Dzc '68 E7 -Vorden E2:1-7
Vorden E3 - Warnsv. Boys E5: 4-3
Grol Dl-Vorden Dl: 2-2
WHCZ D5 - Vorden D2:4-1
Vorden D3 - Dier. Boys MD2:17-0
Vorden Cl - WHCZ C2:4-5
Vorden C2 - WHCZ C4: 0-5
Vorden/Ratti BI - T. Kracht BI: 2-6
SDOUC A2 - Ratti/Vorden Al: 0-5
Vorden l - Ajax B. l: 1-1
Longa '30 3 -Vorden 2:1-2
Vorden 3 - Ruurlo 2: 2-3
Vorden 4 - Wolfersveen 2:1-3
Vorden 5 - DEO 3: 2-0
Programma 19/20 oktober
F + E + D teams: 4 tegen 4.
WG'25-Vorden l

RATTI
sv Ratti - Warnsveldse Boys
Afgelopen zondag moest Ratti
thuis aantreden tegen de 'Boys' uit
Warnsveld, dat nog ongeslagen bo-
venaan stond. Vandaar dat de
speelwijze enigszins aangepast
werd tegen deze veelscorende
ploeg naar een wat behoudender
systeem. Desondanks scoorde een
van de behendige Warnsveldse
aanvallers al na 2 minuten. Hierna
kwam het duel op gang, Warns-
veldse Boys de wat betere ploeg,
maar Ratti af en toe ook met snelle
aanvallen gevaarlijk. Het waren
echter de bezoekers die rond de
40e minuut uit een snelle tegen-
aanval de 0-2 scoorden. Na de rust
moest Ratti dus wat meer komen
om wat te forceren, dit gaf de snel-
le aanvallers van Warnsveld echter
de ruimte om vlot te combineren,
waardoor het dan ook al vrij snel
0-3 werd. Niet veel later schoot
Ruud Mullink voor Ratti een vrije
trap mooi binnen en mocht Ratti
met een 1-3 stand nog even hoop
koesteren. Toch nam Warnsveld
het initiatief weer gauw over en
wist in het resterende deel van de
tweede helft de ruimte goed te
benutten en uit te lopen naar 1-6.
Een -flinke nederlaag dus voor
Ratti dat vandaag gewoon tekort
kwam. Warnsveldse Boys pakt
door deze overwinning de eerste
periode en is de favoriet voor de
titel als het zo blijft spelen.

Programma
Zondag 20 oktober
Ratti 2 - Longa '30 9
Reuni 7 - Ratti 3
Ratti 4 - Halle 5

SOCH
In een bij vlagen te hard duel
waar de scheidsrechter vooral in
de eerste helft leek of hij de kaar-
ten vergeten was met name voor
een paar verdedigers van IJseloord.
Toch kwam Socii door doelpunten
van Jeroen Arends en een fraai
afstandschot halverwege midden-
veld over de keeper van Henri
Eggink op een 2-0 voorsprong. Nog
voor de rust wisten de gasten te-
gen te scoren zodat ze nog goed in
de wedstrijd bleven. Na de thee
gingen de mannen van IJseloord er
met provocerend voetbal er tegen-
aan waar Socii het lastig mee had
en de heren door slecht uitverdedi-
gen zelfs op 2-2 kwamen. Uiteraard
voor de rood/witte mannen een te
leurstellend resultaat. Na aanko-
mend weekend vrij te hebben gaat
Socii op 27 oktober op bezoek bij
Klein Dochteren.

Uitslagen
Socii Fl - DZC '68 F3:1-3; Socii El -
Pax E3:1-1; Lochem D4 - Socii Dl: 2-
8; Socii Cl - AZC C2: 2-3; Colmscha-
te B2 - Baakse Boys BI: 1-3; Dierense
Boys 2 - Socii 2: 5-2; Brummen 4 -
Socii 3:1-3; Socii 4 - HenK 4: 2-8; So-
cii 5 - Loenermark 7: 2-0; Erica '76 -
Socii 6: 7-2

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslagen van 12 oktober
dames:
Rivo-Rietm. l - Pelgr. Dash 4:1-3
Victoria 4 - Pelgrum Dash 6:1-3
Pelgr. Dash 7 - Rivo-Rietm. 5:1-3
Pelgr. Dash 5 - Vios-Beltrum 4: 3-2
heren:
Pelgr. Dash 4 - Tornado-Laren 2: 2-3
Pelgr. Dash 2 - Tornado-Laren l: 1-3
Pelgrum Dash l - Halley 1:3-1
Pelgrum Dash 3 - Volga 3:1-3
Pelgrum Dash recr. - Epse 1:1-2
meisjes:
VCV MCI - Pelgrum Dash MCI: 3-2
Pelgr. Dash MC2 - SC Gors. MCI: 0-4
Pelgr. Dash MB1 -Victoria MBl: 0-4

PELGRUM MAKELAARS Dl -
MULTIMATE/DEVOKO Dl
Zaterdag 12 oktober speelde de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash tegen Multimate/DevoKo.de
ze wedstrijd begon om half vier in
Denekamp. De wedstrijd begon
moeizaam in de Ie set keken ze al
snel tegen een achterstand aan er
was weinig aan te doen trainen
Henk Wahl probeerde het met
time-outs maar dat mocht niet
helpen de set werd verloren met
13-25. In de tweede set ging het
nog even moeizaam als in de eer-
ste set de service was niet aggresief
genoeg en de pass kwam niet aan
bij de spelverdeler zodat er niet
veel gescoord kon worden deze set
werd verloren met 17-25. In de 3e
set kwamen de dames beter in hun
spelletje ze konden beter mee ko-
men met de meiden van DevoKo.
Maar toch door persoonlijke fou-
ten werd de set verloren met 21-25.
In de vierde set ging het lange tijd
gelijk op de pass ging beter en de
service werd ook gevaarlijker.
Maar ook in.deze set mocht dit al-
les niet baten de set werd verloren
met 23-25. Deze wedstrijd heeft he-
laas geen punten opgeleverd maar
volgende week gaan de dames er
zeker weer voor. Volgende week za-
terdag 19 oktober spelen de dames
nogmaals een uit wedstrijd deze
zal in Mariaparochie tegen de
Krekkers. Deze wedstijd zal ge-
speeld worden in sporthal De
Haambrink.

Negen kastelenrit
De Graafschaprijders
Auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseert zondag

20 oktober voor automobilisten en
motorrijders de zgn. 'Negen Kas-
telenrit'. Een naam die alles te ma-
ken heeft met de negen kastelen
die Vorden rijk is. Harry Horsting
en Erik Kleinreesink hebben een
rit uitgezet met een lengte van ca.
50 kilometer. De start is vanaf het
pannekoeken- restaurant 'Kranen-
burg' aan de Ruurloseweg 64. Er
kan gestart worden in de 'A' en de
'B' klasse. Voor beginners is er dan
pok nog een 'C'- klasse.

Denemarken
De afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen van de GLTO hebben
plannen om in juni 2003 een reis
naar Denemarken te maken. Daar
wil men onder meer een bezoek
brengen aan oud- betsuurslid Wim
Wesselink die destijds op de boer-
derij 'Weezenloo' woonde. Daar-
naast wil men veeteelt- varkens en
akkerbouwbedrijven gaan bekij-
ken. Het wordt een meerdaagse
reis. Voor meer informatie c.q.
aanmelding kan men terecht bij
H. Riefel, tel. (0575) 52 16 56.

Basiscursus Christelijk geloof

Waarom Jezus?
Christenen hebben het vaak over
Jezus. Altijd al willen weten waar-
om Hij zo belangrijk is? Schrijf je
nu in voor de interactieve internet-
cursus Waarom Jezus? De cursus is
vrijblijvend en kost niets.
www.waaromjezus.nl
info@waaromjezus.nl
De cursus is een samenwerking
tussen Altpha Nederland en de
Evangelische Omroep.

Belangstellenden kunnen
zich aanmelden

Operation Friendship
naar Amerika!
Jongeren tussen de 14 en 20 jaar
kunnen zich aanmelden voor het
internationale jongeren-uitwissel-
ingsprogramma van Operation
Friendship. In tegenstelling tot eer-
dere berichten kan een groep van
10 Vordense jongeren met een be-
geleider volgend jaar in de zomer
voor een verblijf van 3 weken toch
naar Amerika reizen. Deze groep
zal dan in 2004 een groep uit Ame-
rika gedurende 3 weken in Vorden
ontvangen. Voorwaarde is dat de
jongeren op l juni 2003 vijftien
jaar zijn. Operation Friendship is
een organisatie die binnen Europa
en de Verenigde Staten uitwissel-
ingsprogramma's tussen jongeren
organiseert. In Vorden is Opera-
tion Friendship al ruim 20 jaar een
begrip en bekend van de fundraise
acties, zoals het autowassen en de
ij staarten verkoop. In 2001 zijn 10
Vordense jongeren, samen met
een begeleider, 3 weken naar Ame-
rika geweest. Deze zomer zijn er 11
Amerikaanse jongeren in de leef-
tijd van 15 tot en met 18 jaar en
een begeleidster in Vorden te gast
geweest. De opzet van deze uitwis-
seling is, dat de jongeren de sfeer
en cultuur van het land van
binnenuit meemaken, niet zozeer
als toerist, maar als lid van een ge-
zin en samen met de groep Vor-
dense en Amerikaanse jongeren.
Vorig jaar zijn onze Vordense jon-
geren onder andere in Boston en
New York geweest, hebben drive-in
bioscopen bezocht, een baseballga-
me, hebben op Wall Street en Bro-
adway gelopen, stonden ze nog
aan de voet van de Twin Towers,
hebben ze in een Staatsgevangenis
rondgelopen en Six Flaggs bezocht.
Afgelopen zomer zat onze uit-
wisselingscyclus er op. Er kan nu
dus een volgende groep van start
gaan. Voor die nieuwe groep, die
uit 10 personen kan bestaan, kun-
nen reislustige jongeren uit Vor-
den zich aanmelden. Belangstel-
lenden kunnen informatie krijgen
of zich aanmelden bij de voorzitter
van OF Vorden, Theo Derksen, tele-
foon 55 36 78.



doucheradio
bïj aankoop van een Pharp Comfort

Koopt u vóór 27 oktober 2002 een Pharo

Comfort douchepaneel van Hansgrohe,

dan krijgt u GRATIS de Hansgrohe Oyster

doucheradio t.w.v. € 123,-.

Het Pharo Comfort douchepaneel is een-

voudig te installeren op de bestaande

leidingen in de hoek of op de vlakke wand.

Bevat 5 zijdouches, een hand-

douche met 3 straalsoorten

en een thermostaat met lÉËÎ .
heetwaterbegrenzer.

Douchepaneel
Pharo Comfort

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

79.95

49.9F 59.95

SCHOENMODE
BeaWxplein6,7031AJWehl
Dorpeslraat4. 7251 BB Volden

www.Gtosen.Shoes.nl QGtosen6Shoes.nl

Helmink heeft

een zeer uitge-

breide collectie

tapijt, gordijnen

en binnenzonwe-

ring en is specialist

in het aankleden

van uw woning.

Tapijt wordt door

eigen medewerkers

gelegd en gordijnen in

ons eigen naaiatelier

gemaakt. Wij voeren de

meest bekende merken

en kunnen zo met u tot

een kleurrijke inrichting

van uw woning komen.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK
meubelen

E R K E N D

www.helminkmeubelen.nl
H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j

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

t h u i s

modekoopje
jongensbroek
dirty-denim

norm.
15,95
nu voor:

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

AKMOWORKS
vest
2 modellen
mt. 92-176
norm. v.a. 17,50
nu alle maten:

AKMOWORKS
broek
corduroy
mt. 92-164
norm. v.a. 13,95
nu alle maten:

week 42-02
aanbiedingen geldig t/m 27 oktober,



Erwin Plekkenpol en Stephan
Braakhekke behalen beiden
zilver op W.K Enduro in Tsjechië

Nagelstudio Jolinda
gaat nieuw bouwen!

27 Nederlandse rijders hadden
ingeschreven voor de ISDE 2002.
Natuurlijk bestaande uit een
Trophy en Junior Trophy Team
en voor de 167 overblijvende
deelnemers de club- en merken
teams.
Daarnaast was er nog een in-
schrijving van vaderlandse top
motorcrosser in de 125 cc, Erik
Eggens. In totaal zijn er zo'n 514
deelnemers uit 33 landen ge-
start.

De ISDE 2002 begon met rake klap-
pen. Niet dat er gevochten werd
maar het regende strafpunten.
Sinds vele jaren opende de zes-
daagse weer eens ouderwets. Ener-
zijds waren de mannen veelvuldig
gewaarschuwd voor politiecontro-
les op "papieren" en maximum
snelheid anderzijds bleken de tij-
den zo krap dat er geraced moest
worden. Met name de eerste 150
rijders kregen de strafpunten rijke-
lijk toebedeeld, later werden de tij-
den aan de nog startende rijders
doorgegeven en deze konden nog
meer gas geven. Geen van de Juni-
or Trophy of Trophy rijders kwa-
men er met kleerscheuren van af.
Junior Tropyh rijder Hans Vogels is
de eerste dag meteen hard afge-

stapt en moest al na l dag met een
geblesserde knie uitvallen.
Erwin Plekkenpol had de pech dat
zijn ketting brak in één van de spe
ciale proeven. Voor dat alles weer
teuggevonden en gerepareerd was
waren er al snel zo'n 30 minuten
verloren. Dinand Tij huis kreeg te
maken met een defecte ontste-
king, gelukkig was de bijrijder snel
ter plekke en kon de motor gerepa-
reerd worden doch ook hij kreeg
een 30 minuten straftijd.
Derhalve waren op de eerste dag de
kansen voor Nederland voor een
goede eindklassering al verkeken.
De tweede dag verliep voor alle rij-
ders beter. Wel vonden de meesten
de route niet echt speciaal omdat
er veel harde weg in zat. Stephan
en Erwin en ook nog heel veel an-
dere rijders, kregen bij het inleve-
ren van de motor te horen dat ze
zich bij de politie moesten vervoe-
gen. De snelheid was door velen
overschreden. Het bleef bij een
waarschuwing, doch bij een vol-
gende overtreding zou uitsluiting
volgen. De derde dag telde een
nieuw parcours, het had de hele
nacht geregend en op het hoogste
punt van het Reuzengebergte had
het zelfs al gesneeuwd. Erwin had
wederom pech, zijn uitlaat was tij-

dens een val gescheurd en moest er
een nieuwe geplaatst worden. Ge-
lukkig ging dit goed en al met al
liepen de meeste Nederlanders
niet al te veel strafpunten op. Na-
dat men twee dagen droog weer
hadden gehad, was het gaan regen
en veranderde de wegen en paden
in modderpaden en het begon een
kleibende te worden. Dat was goed
te merken aan de rijders en hun
motoren beiden waren soms on-
herkenbaar. Diverse rijders moes-
ten het bekopen met strafminuten
of waren zelfs buiten de tijdslimiet
van l uur geraakt en derhalve uit-
gesloten. Erwin hield zich goed
staande in het klassement. Dubbe-
le pech was er voor Stefan Braak-
hekke. Hij reed nog steeds voor
goud, doch op een proef bleef hij
steken en dan verspeel je niet al-
leen een goede proeftijd maar ook
kostbare minuten bij de eerstvol-
gende rijcontrole. De vierde dag
zorgde door de steeds slechter wor-
den weersomstandigheden voor
nog meer uitvallers. De proef op de
skipiste werd zelfs na l ronde ge
heel geschrapt, omdat niemand
meer boven kon komen. De vijfde
dag was gelukkig weer droog, doch
doordat de route, de parcours van
de eerste twee dagen was, doch in
omgekeerde rijrichting waren er
voor velen toch nog problemen. Op
de slotcross presteerden alle Neder-
landers goed en konden de plaat-
sen veilig gesteld worden. Het
Nederlandse Trophy Team is 9e ge
worden en het Junior Trophy Team
werd 7e.
Al deze presataties waren te dan-
ken aan de goede voorbereiding
van rijder en motor, maar wat min-
der bekend is, is dat iedere rijder
de hele route vergezeld was van
een bijrijder. In de Enduro is dit of-
ficieel niet toegestaan, doch een ie
der maakt hier toch gebruik van.
Deze bijrijder zorgde er voor dat de
rijder bij pech de kleine reserve
onderdelen op tijd kreeg aange-
reikt om toch weer verder te kun-
nen. Deze rijders voor Erwin (Mar-
cel Bulten) en voor Stephan (Johan
Braakhekke) hebben ook de gehele
route zoin!600 km zelf moeten uit-
zoeken en mee moeten rijden, om-
dat men niet het parcours mag vol-
gen. Ook is veel dank verschuldigd
aan de vele sponsoren ook zonder
hen was het niet mogelijk geweest
de ISDE 2002 te volbrengen.
Zowel Erwin als Stephan hopen
volgend jaar weer geselecteerd te
worden, want dan wordt het W.K
in november (begin van de zomer)
in Brazilië gehouden.

Zonnebloem Theater Tournee reist afnaa Zutphen

Zonnebloemregio IJsselstreek biedt zieken
en gehandicapten magische musicalshow
De Nationale Vereniging de
Zonnebloem organiseert dit
jaar 78 theatervoorstellingen
door het hele land voor langdu-
rig zieken, lichamelijk gehandi-
capten en hulpbehoevende ou-
deren.

Op initiatief van de regionale Zon-
nebloemafdeling IJsselstreek zal
de theatershow 'Magie en Musi-
cals' op vrijdagmiddag 8 novem-
ber ook in De Hanzehof te Zut-
phen neerstrijken. Musicalster Bill
van Dijk en topillusionisten Chris-
tian Farla en Bianca zullen een ma-
gische show weggeven, boordevol
bekende musicalhits.

GROTE NAMEN
Hoofdrolspeler Bill van Dijk is be
kend van grote musicals als Cyra-

no, Evita, Les Miserables en Miss
Saigon. Samen met illusionisten-
koppel Christian Farla en Bianca
voert hij de toeschouwers van ver-
leden, heden naar toekomst en
door een wereld van illusie. Chris-
tian Farla en Bianca wonnen tot
drie keer toe de eerste prijs illusies
bij de Nederlandse Kampioen-
schappen Goochelen. Ook afge-
lopen jaar zijn zij Nederlands kam-
pioen geworden. Deze drie rasar-
tiesten zullen worden bijgestaan
door een ballet onder leiding van
Lucia Marthas, bekend als choreo-
grafe van onder andere de sound-
mix- en de playbackshow.

GROEIENDE BEHOEFTE
Met ruim 1500 afdelingen en meer
dan 35.000 vrijwilligers is de Zon-
nebloem één van de grootste vrij-

willigersorganisaties van Neder-
land. Het belangrijkste doel van de
Zonnebloem is om langdurig zie
ken, lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen, die
veelal aan huis gebonden zijn, zo-
veel mogelijk te laten deelnemen
aan het maatschappelijke leven,
zoals in dit geval een middagje uit
naar het theater. Naast ruim een
miljoen huisbezoeken per jaar or-
ganiseren de vrijwilligers tal van
activiteiten, dagtochten en aange-
paste vakanties. De activiteiten
van de Zonnebloem en met name
de persoonlijke aandacht en bege
leiding voorzien een sterk groeien-
de behoefte in de samenleving.
Voor deelname aan deze middag
kan men zich tot en met 21 okto-
ber opgeven bij: Betsie Wentink,
telefoon (0575) 46 30 13.

Na een jaar aan het werk te
zijn geweest in een slaapkamer
omgebouwd als nagelstudio, is
Nagelstudio Jolinda uit haar
jasje gegroeid.

De wens naar een grotere praktijk-
ruimte word binnenkort werke-
lijkheid. Na goedkeuring van de
bouwplannen door de gemeente
zijn er inmiddels al voorbereidin-
gen getroffen voor de aanvang van
de bouw op het Stroo, naast de wo-
ning.

Begin 2003 als alles meezit hoopt
Nagelstudio Jolinda de nieuwe
praktijk te kunnen openen.

De praktijk zal voor de klanten
meer faciliteiten bieden en er zal
meer ruimte zijn voor mooie
kleurlakken en verzorgende pro-
ducten voor handen en nagels.
\^
Maar natuurlijk is men nu ook van
harte welkom bij Nagelstudio Jol-
inda voor perfect verzorgde Nagels
en Handen op het Stroo 11.

Passage
Op dinsdagavond 22 oktober
zal mevrouw Van Roekel-Pep-
pink een comuterpresentatie
voor Passage verzorgen over de
Wilde Ganzen en het werk van
IKON.

Sinds 30 juni vragen de Wilde Gan-
zen iedere zondag aandacht voor
een probleem ergens in de wereld.
In een minuut wordt dit probleem
uitgelegd, waarna een bijdrage
wordt gevraagd. De Wilde Ganzen
zijn al die jaren vrijwel overal ter
wereld neergestreken om snel
nood te lenigen.

Het zijn echte oecumenische
vogels. Niet alleen omdat hun op-
roep altijd direct klinkt na iedere
radio- en kerkdienst, ongeacht het

kerkgenootschap. Maar nog meer
omdat zij vliegen voor een ieder
die op zinnige en betrouwbare
wij zie iets wil doen om het lot van
de medemens te verbeteren.

Aldus een stukje uit een nieuws-
briefvan de Wilde Ganzen. Na de
pauze volgt nog een presentatie
over de zorgsituatie in de Tsjechi-
sche Republiek waar de stichtng
Wilde Ganzen een zuster organisa-
tie heeft opgericht. Als vrijwilliger
is mevrouw Van Roekei bij dit pro-
ject betrokken.

De bijeenkomst wordt gehouden
in het Dorpscentrum. Men is van
harte uitgenodigd om deze avond
mee te maken. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.

R.T.V.er Arne Kornegoor
rijdt sterk op WK te Zolder
De Neo Amateur Arne Korneg-
oor reed vrijdag in het Belgi-
sche Zolder een goede wed-
strijd, hij deed goed werk voor
de spurter Dekker die tweede
werd maar helaas later werd ge-
diskwalificeerd door een lijn af-
wijking in zijn eindspurt.

Teleurgesteld droop de Nederland-
se wielerploeg richting Nederland,
Arne werd deze dag aangemoe-
digd door diverse supporters uit de
regio waaronder ook het R.T.V.
clubbestuur goed vertegenwoor-
digd was. De Baakse wielrenner
was na afloop ook blij met de vele
supporters uit zijn regio. De sfeer
rond en om deze W.K. wedstrijd
was dan volgens de coureur fan-
tasties zeker een reden om vol-
gend jaar nog harder te werken en
dan maar hopen op een prof
contract.
Voor volgend seizoen tekende Kor-
negoor weer bij de Tegeltokoploeg
met als ploegleider Han Vaanhold.
Ook heeft de RTV deelgenomen
aan de clubkampioenschappen te
Dronten, dit is een jaarlijks terug-
kerend gebeuren. De RTV heeft
deelgenomen met een A ploeg en

een B ploeg, de A ploeg zijn ren-
ners uit de categorie elite/neo ama-
teurs/veteranen/sportklasse A/B,
zij reden een tijdrit over 56 km. De
A ploeg heeft een tijd neergezet
van 1.06.20 uur en werd daarmee
48e, een goede prestatie voor zo'n
kleine wielerclub.
De B ploeg junioren/nieuwelin-
gen/dames reden 36 km en zetten
een tijd neer van 56.07 uur. De A
ploeg bestond uit Peter Makkink,
Jan Weevers, Martin Weijers, Rey-
nold Harmsen, Martij n Verstege,
Marco Loman. De B ploeg bestond
uit Thijs van Amerongen, Richard
Sleumer, Jon Gotink en Gretha
Klein Brinke.

Afgelopen zaterdag werd de eerste
veldrit verreden, hier kwam Vorde
naar Thijs van Amerongen voor
het eerst uit in de junioren catego-
rie, hij reed in Harderwijk naar
een keurige 4e plaats. De andere
RTVers moesten nog even wennen
aan de omschakeling van het weg-
rijden naar het veldrijden. Dit
heelt enige trainingsarbeid nodig.
Op zondag 17 november organi-
seert de RTV op Kamphuizen weer
de jaarlijkse GOW cross.

ADVW competitie goed gestart
Zaterdag 5 oktober werd het sei-
zoen 2002-2003 van de regionale
judo vaantjescompetitie in het
clubgebouw van het Budocen-
trum gestart. In twee kleine
groepen van elk ongeveer 20
jeugdige judoka's werd gestre-
den om de gekleurde vaantjes.

Ondanks de grote inzet werden
toch maar enkele vaantjes uitge-
reikt; 700 punten Fabian Dijkman
(zwart vaantje), 800 punten Jurjen
Temming (rood/witte vaantje), 300
punten Djiclde Andringa (oranje
vaantje), 600 punten Danny Win-
ters (bruine vaantje). Voor alle an-
dere deelnemers geldt dat ze de
volgende keer weer een kans ma-
ken aangezien de punten gewoon

doorgeteld worden! Na deze eerste
ronde staan er nu 5 judoka's aan
de kop met het maximaal aantal
punten (50 punten uit vier wed-
strijden) maar met nog vier ron-
den te gaan is natuurlijk nog niets
zeker.

De koplopers zijn: l Roy Bohmer
(Vorden), Bas Tuente (Dinxperlo),
Jordy Roode (Winterswijk), Thijs
van Beek (Winterswijk), Maarte
Prinsen (Winterswijk), 2 Lotte
Straalman (Winterswijk), üse Piek
(Winterswijk), 3 Dylan Wagenvoort
(Vorden). De eerstvolgende ronde
wordt op zaterdag 9 november in
Lichtenvoorde gehouden. Zie voor
meer informatie ook op internet:
www.win terswij k.org.budocen trum
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Koude isolerend

Warmte werend

Geiuids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde
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O ktober Woonmaand = Actiemaand bij HCI!

Waalformaat

5 x 20 x 7 cm, door en door graniet
in diverse kleuren en nuanceringen

"°p"" 60

Nu
EXTRA VEEL

VOORDEEL OP

DIVERSE Op=0p

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

H deBos

:.-

r
i
i
i

Koppelstones J
10x10x6 cm, in rood en bont genuanceerd
Nu per m' ^ -^ Qn

€ 13>80

RESTPARTIJEN

BouwCenler.HCI
HCI. Helemaal mijn idee,

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft - Ettenseweg39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

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

Feest Feest Feest
Kleurplaat
voor alle kinderen in Vorden en Hengelo.
Inleveren t/m zaterdag 26 oktober.

GRATIS schminken
voor alle kinderen.
In Hengelo op woensdag 16 oktober van 14.00-16.00 uur.
In Vorden op woensdag 23 oktober van 14.00-16.00 uur.

Demonstratie lood versieren,
In Vorden op zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Aanbieding Aanbieding
• Bij besteding van min. 15 euro aan sanitair artikelen

Katoenen Badmat GRATIS (OP=oP)
- Oriëntaalse houten (naai)kist

van 22,50 voor 1 5 GUTO

• Bij aankoop van Perfo Dweil

Perfo Zeem GRATIS
natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ . - •••̂ ••̂ •1 H^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ l J ̂ ^
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HOp o U C l C Ho
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip

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

Weevers Net

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

Weevers

Van Zeeburg & Visser
Makelaardij o/g en Assurantiën

Van Zeeburg & Visser is een regionaal bekend kantoor dat 40 jaar bestaat en gericht
is op groei. Onze kernactiviteiten bestaan uit makelaardij o/g, hypotheken, assuran-
tiën beleggings- en spaarproducten, voor zowel de particuliere- als de zakelijke re-
latie. Daarmee zijn we een complete financiële dienstverlener
Ons huidige team bestaat uit acht enthousiaste mensen die op zoek zijn naar twee
nieuwe collega's.

Bij ons kantoor is op korte termijn plaats voor:

1) een hypotheekadviseur (m/v)
Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren kandidaat die bekend is met het F.D.C.-
pakket en/of de diverse adviespakketten van banken, verzekeraars en pensioen-
fondsen. U bent erkend hypotheekadviseur of bereid dit op korte termijn te worden.
U maakt gebruik van de scherpste condities in de markt bij veel aanbieders en daar-
naast een uniek service systeem. U beschikt over ruime kennis omtrent kapitaalver-
zekeringen die onontbeerlijk is bij de advisering. Ook klanten die hun hypotheek wil-
len oversluiten behoren nadrukkelijk tot uw activiteiten en onze groeimarkt.

2) een assurantieadviseur (m/v)
U onderhoudt het contact met onze bestaande particuliere klanten en de nieuwe
klanten uit overgenomen portefeuilles. We streven naar totaalklanten en complete
financiële diensten waaronder verzekeringen-, spaar- en beleggingsproducten.
U heeft minimaal een assurantie B-diploma of bent bereid dit z.s.m. te behalen. Bij
gebleken geschiktheid en interesse zijn er doorgroeimogelijkheden naar de zakelijke
markt. De belangen van onze klanten staan in uw advisering voorop. Tot uw aan-
dachtsgebied behoort nadrukkelijk het verwerven van nieuwe cliënten waarbij u
ondersteuning vanuit kantoor krijgt.

We bieden u:
Een aantrekkelijke en uitdagende werkkring met goede ontplooiingsmogelijkheden.
Een vast salaris met bonusregeling, auto van de zaak (buitendienstfunctie), goede
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, studiekostenregeling
en onkostenregeling.

Graag ontvangen we uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV en motivatie waarom u
bij Van Zeeburg & Visser wilt werken uiterlijk binnen veertien dagen na het verschij-
nen van deze advertentie. U kunt uw brief richten aan de heer E. Visser.

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Postbus 46
7250 AA Vorden
Tel. (0575)55 1531
www.vanzeeburgvisser.nl
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Cursus voor gevoelige
kinderen
Psycho-energetisch therapeut
Gineke Addink uit Vorden start
binnenkort met een cursus spe-
ciaal voor drukke en gevoelige
kinderen die snel uit hun doen
zijn.

Ze ontdekte in haar Gezondheids-
* praktijk, waar ze zowel volwasse-

nen als kinderen met chronische
geestelijke of lichamelijke klach-
ten behandelt, dat gevoelige kin-
deren veel baat hebben bij speciale
oefeningen volgens de leer van
Chigong en meditaties.
In kleine groepjes wil ze de kinde-
ren spelenderwijs leren waarom

ze zo snel druk, boos, angstig of
verdrietig zijn. Dit doet ze aan de
hand van kleuren, ademhalingsoe-
feningen, knutselen, gesprekjes en
meditaties op kinderniveau. De
kinderen leren zo weer op zichzelf
vertrouwen, leren omgaan met
wat ze voelen en hoe ze dat een
plekje kunnen geven. Een cursus
bestaat uit 18 lessen. De locatie
van de cursus is nog afhankelijk
van het aantal aanmeldingen per
woonplaats. Voor meer informatie
kan men bellen met Gineke Ad-
dink.

Zie contactjes elders in deze krant.

Met het virtuoze Pianotrio in Es
KV 498 van WA. Mozart opent
het Artemis Ensemble op zon-
dagmiddag 27 oktober a.s. het
vijfentwintigste seizoen Restau-
ratieconcerten in de Zutphense
St. Janskerk.

Op het programma staan verder
het strijktrio 1985 van A. Schnittke
en het Pianokwartet van J. Suk.
Het Artemis Ensemble: Annemie-
ke Suurbier - piano, lina Laasio - vi-
ool, Irma Haverkamp - altviool,
Sanne de Graaf- violoncello.

Het Artemis Ensemble is een pia-
nokwartet dat sinds de oprichting
(eind 1994) gevarieerde concert-
programma's brengt met een re-
pertoire dat klassieke, romanti-
sche en hedendaagse composities
omvat. Succesvolle optredens volg-
den in o.a. het Muziekcentrum
Frits Philips te Eindhoven en het
Concertgebouw te Amsterdam.
Veel lof oogstte hun samenwer-
king met het Internationaal Opera
Centrum Nederland.

Pianiste en musicologe Annemie
ke Suurbier voltooide haar studie

aan het Utrechts Conservatorium
en volgde diverse masterclasses.
Zij geeft verschillende concerten
in binnen- en buitenland en is
daarnaast als docent verbonden
aan het Utrechts Conservatorium.
Violiste lina Laasio kwam vanuit
Finland om haar studie te vervol-
gen bij Eeva Koskinen (Utrecht) en
Istvan Parkanyi (Amsterdam). Op
jeugdige leeftijd behaalde zij reeds
verschillende prijzen. Thans is zij
verbonden aan het Radio Kameror-
kest en het Radio Symfonie Orkest.
Altvioliste Irma Haverkamp stu-
deerde aan de Conservatoria te
Zwolle, Utrecht, Rotterdam en
New York, volgde verschillende
masterclasses en maakt deel uit
van het Radio Symfonie Orkest en
het Nationaal Ballet Orkest.
Celliste Sanne de Graaf behaalde
na haar studie aan het Utrechts
Conservatorium haar Master of
Music Degree in New York. Zij trad
op tijdens verschillende festivals
in Duitsland en Frankrijk en stu-
deerde kamermuziek aan het Ko-
ninklijk Conservatorium bij Gre-
gor Horsch. Sinds 1996 is zij plaats-
vervangend aanvoerder bij het
Brabants Orkest.

Cursus over kastelen
in de Graafschap
Op maandagavond 28 oktober
start in Vorden een cursus over
kastelen, kasteelterreinen en
landgoederen in de Graafschap.
De cursus gaat in op hun histo-
rische en landschappelijke
achtergrond, maar ook op hun
hedendaagse betekenis als
beeldbepalende dragers van het
landschap.

* Het Nederlandse landschap is in
de loop der eeuwen gevormd door
mensenhanden. Bewoning, land-
bouw, vervoer en vele andere men-
selijke activiteiten hebben sporen
in het landschap achtergelaten,
zoals verkavelingspatronen, water-
lopen, historische boerderijen,
vestingwerken, buitenplaatsen en
kastelen. Deze cultuurhistorische
landschapselementen vertellen al-
lemaal hun eigen verhaal en bepa-
len in belangrijke mate de iden-
titeit van een streek.

r De cursus behandelt de ontwikke
ling van het landschap in de Graaf-
schap en de plaats en cultuurhisto-
rische betekenis van havezaten,
buitenplaatsen en kastelen in dat
landschap. Daarbij wordt aan-
dacht geschonken aan archeolo-
gisch en bouwhistorisch onder-
zoek naar kastelen. Ook het belang
van de omliggende tuinen en na-
tuurwaarden komt aan bod. Het
gaat daarbij niet alleen om de
historische ontwikkeling, maar

ook om hedendaagse mogelijkhe
den voor een goed beheer en ge
bruik van deze terreinen. De cur-
sus sluit aan bij recent cultuur-
historisch onderzoek naar kaste-
len en buitenplaatsen.
De cursus is bedoeld voor leden
van historische verenigingen en
monumentenorganisaties, ge-
meenteambtenaren, vrijwilligers
in het natuur- en landschapsbe-
heer, leden van agrarische natuur-
verenigingen en voor iedereen die
is geÖnteresseercl in het behoud,
het beheer en de ontwikkeling van
een waardevol landschap.
De cursus wordt georganiseerd
door het Gelders Oudheidkundig
Contact (consulentschap voor erf-
goed, musea en geschiedbeoefe-
ning) en de Stichting Landschaps-
beheer Gelderland (kennis en
daadkracht op het snijvlak van
landschap, natuur en cultuur-
historie) in nauwe samenwerking
met de provinciaal archeoloog van
Gelderland.
De cursus vindt plaats op maan-
dagavond 28 oktober, 4 en 11 no-
vember in De Wildenborcherhof
te Vorden. De cursus wordt afge
sloten met een excursie (datum te
bepalen in onderling overleg).
Deelname kost € 34,-.
Meer informatie en aanmelding:
Gelders Oudheidkundig Contact,
telefoon 0575-511826,
email bosmangoc@wxs.nl

Deco Home Harmsen...
(on)verwacht veelzijdig!!!
Deco Home Harmsen is alweer
zo'n jaar of negen gevestigd in
een prachtig pand aan de Zel-
hemseweg 21 in Hengelo (Gld.).
De vele vaste klanten weten dit
natuurlijk al lang. Toch zijn er
ook nog heel wat mensen die
geen weet hebben van wat er
zich achter deze Deco Home ge-
vel afspeelt. Jammer, want een-
maal binnen blijkt pas echt hoe
veelzijdig deze verf- en behang-
speciaalzaak is.

Verf heeft naast haar beschermen-
de functie ook een decoratieve
functie. Dat men dit aspect serieus
neemt, blijkt wel uit de revolutio-
naire spectro-fotometer. Dit appa-
raat "leest" de kleur van het object
dat eronder wordt gelegd en geeft
een formule waarmee exact de-
zelfde kleurverf kan worden ge-
mengd. Dit mengen gebeurt overi-
gens op een geavanceerde compu-
tergestuurde verfmengmachine
waarmee elke gewenste kleur kan
worden gemaakt.

Vakmanschap bij Deco Home
Harmsen
Naast de winkel vindt ook het pro-

fessionele schildersbedrijf "Harm-
sen Vakschilders" onderdak in het
moderne pand. Hier wordt o.a. in
de geavanceerde eigen spuiterij
volgens de laatste milieueisen ge
werkt. U kunt hier natuurlijk ook
terecht voor al uw schilderwerken
en totaal periodiek onderhoud van
uw woning. Voor de uitvoering
van schilder- en behangwerk geldt
natuurlijk de winterkorting.

Het feit dat het schildersvak hier
dagelijks in de praktijk wordt ge
bracht, zorgt er voor dat er enorm
veel vakkennis aanwezig is. Aan-
vullende cursussen en trainingen
bezorgen de medewerkers kennis
over de nieuwste technieken en
producten.

Kortom, bij Deco Home Harmsen
weten ze voor (bijna) elk probleem
de juiste oplossing.

Mooier wonen met behulp van
Deco Home Harmsen
Behalve veel verf en glas vindt u bij
Deco Home Harmsen ook een zeer
uitgebreid assortiment decoratie-
ve producten. U moet daarbij den-
ken aan behang, gordijnstoffen,
raamdecoratie en vloerbedekking.

Naast stalen uit vele nationale en
internationale collecties van be
kende merken verkoopt men hier
ook de exclusieve D'Imago collec-
tie. Deze collectie bestaat uit verf,
behang, gordijnstoffen, raamdeco-
ratie en vloerbedekking.

x
Het unieke is dat alle verschillende
producten uit deze collectie onder-
ling op kleur zijn afgestemd. Com-
bineren uit deze collecties is dan
ook een waar feest.

Adviseren en combineren zijn
bij Deco Home Harmsen van-
zelfsprekend
Bij Deco Home Harmsen vinden ze
een goede kleurkeuze de basis
voor een mooi en harmonieus in-
of exterieur. Ze nemen dan ook de
tijd om samen met u de juiste
combinatie te kiezen, indien ge-
wenst zelfs bij u thuis.

Men kan dus op één adres het ge
hele in- en exterieur op kleur afste
men... en dat is wel zo gemakke
lijk.

De medewerkers van Deco Home
Harmsen heten ook u graag van
harte welkom.

ADVIES
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Zutphm - Doetincham - Wlntenwijk

Uw bedrijf
perfect

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

Schrijf nu In voor de cursussen!
voor parUciilloron «n b*drljv*n!

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

stylingbureau

Zoekt u een
interieurontwerp
voor uw woning,
winkel, restaurant
wachtkamer,
kantoor of bedrijf.

Of een compleet
tuinontwerp.

Bel voor info:
Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

Of ga naar:
www.in-stijl.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk

voor

nieuws

ook

op;

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

TEGELHANDEL
mullei-voidcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten 00k gesneden

Biologisch geteeld (in omschakeling).

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

DANCING M DISCOTHEEK

opstapplaatsen,
Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 • Eefde,
pand Uitrusting 22. OO * Almen, Kazerne 22:OO 'tforculo,
busstation 21:45 * Qeesteren, %aan 21,55 * Qetselaar, Jlonjn j
22.OO * Cochem 1, Oude technische schoot 22.10 * Kuurlo,
tapperij 22.3O * rjarchem, Kerk 22:4O * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * $athmen, tfrink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen %uitenlust 22:55 uur .
Meer info ? ffc/ O9OO-Witkamp of kijk op www.witkantp.cont

DRUKWERK
Zondag 3 NOV.

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

V.verkoop adressen : Witkamp laren,
Haarsalon Figaro Lochem

Tel reserveren : 0900-witkamp
ofwel 0900-9485267

BARENDS HUIZINGA
>^ ^A. \

Administraties • Belastingen • Verzekeringen

Zoekt

ervaren assistent-accountant/
boekhoudkundig medewerker <m/v)

• Als assistent-accountant in onze MKB-praktijk bestaat je werk
voor een belangrijk deel uit het uitwerken van jaarrekeningen
en de voorbereiding, vervaardiging en samenstellen van be-
lastingaangiften, het adviseren en begeleiden van cliënten en
het assisteren bij bijzondere opdrachten.

• Je hebt interesse voor cijfers en je hebt de ambitie en het door-
zettingsvermogen om verder te komen in het vak. Met een ge-
degen opleiding en enkele jaren relevante werkervaring ben je
prima voorbereid om ons team te komen versterken.
Vanzelfsprekend ben je accuraat en flexibel ingesteld.

Ons aanbod
• Een zelfstandige (afwisselende) baan met volop mogelijkhe-

den om een verdere carrière te maken.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden be-

horende bij deze functie.
• Een prettige en collegiale werksfeer.

Belangstelling?
• Heb je interesse in deze functie, stuur je sollicitatie (met cv)

naar:
Administratiekantoor Barends & Huizinga
Raadhuisstraat 2A
7251 AB Vorden

• www.barends.com e-mail: sollicitaties@barends.com

^ op collectie
Salty Dog
Bi r d Dog

Barbara Farber

(jgpuchon
I *\ i i s*t s~4 rv» f\. /~4 /"\

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79
maandag gesloten

Mode-Koffietijd
vrijdag 18 oktober

10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 19 oktober

10.00 uur en 14.00 uur

ModekofFietijdgast is
Bakker Besselink uit Ruurlo

Reserveren gewenst (O573) 45 14 38

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

WEULEN KRANENBARG

- TANKSTATION
- BRANDSTOFFEN
- SMEERMIDDELEN
- BRANDSTOFINSTALLATIES

VLOTTE LEVERING &
SCHERPE PRIJZEN l

Weulen Kranenbarg
Enkweg 1 a
7251 EV Vorden
Tel. (0575) 55 18 11
Fax: (0575) 5521 12

A.S. ZATERDAG
GRATIS
DAGBLAD TROUW !

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities



• Met het oog op
GREVEN
n a t u u r s t e e n

Rondweg Zuid l 3, Winterswijk
Tel. 0543 512044

www.grevennatuursteen.nl
info@grevennatuursteen.nl

Greven Natuursteen gespecialiseerd in grafmonumenten:
Begraafplaats is beste showroom

Naast het pand van Greven Natuursteen bevindt zich een ff-aftuin waar enkele monumenten te zien zijn.

Het graf van Pim Fortuyn in Italië is dit jaar haast wel zeker het meest
besproken grafmonument geweest. Toch zal accountmanager Koen
Wekking van Greven Natuursteen in Winterswijk zijn klanten nooit
adviseren om hetzelfde witte marmer in Nederland te gebruiken.
"Wij hebben daar niet het juiste klimaat voor. Binnen een paar jaar is
het dan helemaal verkleurd", zegt hij. Greven Natuursteen is sinds
jaar en dag specialist op het gebied van grafmonumenten. Naast het
nieuwe pand aan de Rondweg Zuid in Winterswijk bevindt zich een
graftuin waar enkele monumenten te zien zijn. Maar nog liever advi-
seert collega Tanja Winkelman om eerst eens naar een begraafplaats
te gaan en te kijken wat men niet mooi vindt. "Je komt er dan vanzelf
achter wat je precies wil. De begraafplaats is wat dat betreft onze
beste showroom", legt ze uit. Naast grafmonumenten verkoopt
Greven Natuursteen ook marmeren vloeren, granieten keukenbladen
en hardstenen schouwen met bijbehorende kachels. Een veelzijdig
bedrijf dus dat alle wensen op het gebied van natuursteen realiseert.

Adverteren voor grafmonumen-
ten is nog altijd een lastige zaak.
Accountmanager Koen Wekking
van Greven Natuursteen is zich
daar maar al te goed van bewust.
"Wat moet je eigenlijk in zo'n
advertentie zetten?", vraagt hij
zich hardop af. Toch wordt er vol-
gens hem wel heel anders met de
dood omgegaan dan pakweg tien
jaar geleden. "We krijgen er alle-
maal mee te maken", zegt hij. "De
mensen worden steeds mondiger.
Je ziet dan ook dat er in de loop
van de jaren steeds meer aan-
dacht wordt besteed aan het graf.
Klanten komen ook in toenemen-
de mate zelf hun grafmonument
uitzoeken en leggen dat vast in
hun wilsbeschikking. Ze zijn er
dus heel bewust mee bezig. Die
drempel wordt steeds lager."
Koen Wekking (37) was ooit één
van de jongste begrafenisonderne-
mers van Nederland. Op vijfen-
twintigjarige leeftijd kwam hij
in dienst bij Uitvaarverzorging
Wekking BV in Lichtenvoorde,
het bedrijf van zijn vader Henk
Wekking. Begin van dit jaar trad
hij als accountmanager in dienst

bij Greven Natuursteen waar hij
de klanten adviseert bij het uitzoe-
ken van een grafmonument. In
veel gevallen gaat dat in samen-
spraak met de begrafenisonderne-
mer die vaak ook de nazorg van
een begrafenis voor zijn rekening
neemt. "Maar de mensen komen
ook rechtstreeks naar ons toe.
Meestal gaat dat door middel van
mond op mond reclame. Vaak is
het zo dat dan al familie, buren of
vrienden bij ons zijn geweest."

Advies
Door zijn jarenlange ervaring als
begrafenisondernemer weet Koen
Wekking precies wat er allemaal
komt kijken bij een begrafenis. Hij
adviseert klanten dan ook geen
overhaaste beslissingen te nemen
als het gaat om het uitzoeken van
een grafmonument. "Per geval is
dat natuurlijk ook weer verschil-
lend. Bij oudere mensen zie je
vaak dat de familie er al over
gesproken heeft en daardoor
bewuster een keuze maakt voor
een bepaald monument. Maar bij
het onverwachts overlijden een
veel jonger persoon ligt dat heel

anders. Daar moet je gewoon rus-
tig de tijd voor nemen."
Om de klanten een nog betere ser-
vice te bieden is naast het nieuwe
pand van Greven Natuursteen aan
de Rondweg Zuid een graftuin aan-
gelegd waar de bezoekers op hun
gemak eenvoudige mogelijkheden
kunnen bekijken.

Trends
Het gesprek met Koen Wekking en
Tanja Winkelman -zij houdt zich
binnen het bedrijf bezig met de
public relations- vindt plaats in
een speciale ruimte waar ook alle
klanten worden ontvangen die een
grafmonument komen uitzoeken.
"Wij kunnen hier ongestoord met
de mensen praten en bieden ze de
gewenste privacy", zegt Tanja
Winkelman.
Ook voor urnen en grafaccessoires
kan men bij Greven Natuursteen
terecht. Als het gaat om grafmonu-
menten doet de combinatie glas
met graniet het op het ogenblik
erg goed. "Daarnaast merken we
dat mensen behoefte hebben aan
een herkenning, hetzij in de vorm
van een foto, een speciale gravure
of een airbrush afbeelding", aldus
Winkelman. Dit laatste is echt de
nieuwste trend. Foto's, tekeningen
en schilderijen kunnen op deze
manier in kleur worden afgebeeld
op het grafmonument. De prijs
daarvan is vergelijkbaar met gravu-
res.
Volgens Koen Wekking is het eerste
idee dat bij de mensen opkomt
voor een tekst of afbeelding vaak
het beste. "Natuurlijk kunnen wij
ze adviseren, maar het idee waar-
mee ze zelf op de proppen komen
is vaak veel beter. En dat zeggen
wij ze ook." Verder is het zo dat

natuurlijk niet alles definitief is.
De tekst op een grafmonument
kan natuurlijk heel goed op een
aparte letterplaat worden gezet.
Zeker bij het overlijden van jonge
mensen is dat soms erg gewenst.

Vloeren
Naast grafmonumenten verkoopt
Greven Natuursteen ook natuur-
stenen vloeren, keukenbladen en
schouwen met bijbehorende ka-
chels. Het bedrijf uit Winterswijk
zoekt daarbij altijd naar topkwali-
teit. Zo is een medewerker van
Greven Natuursteen pas terug uit
Turkije waar een nieuwe exclusie-
ve vloer uit voort gekomen is:
Cast Ie Stone. Ook het Mexicaans
marmer dat het bedrijf sinds enke-
le jaren voert doet het nog steeds
erg goed.
Als we kijken naar de trends op
het gebied van natuurstenen vloe-
ren zien we dat de kleur terracotta
erg in was. De landlevenstijl is
weer iets meer van deze tijd.
Volgens Tanja Winkelman kiest de
klant bij de inrichting van zijn
huis in toenemende mate voor
duurzame producten en inves-
teert men in kwaliteit. Dat is dan
ook de reden dat we overal in een
huis een natuurstenen vloer kun-
nen tegenkomen. F,n speciaal voor
appartementengebouwen heeft Gre-
ven Natuursteen in samenwerking
met een Duits bedrijf een geluids-
dempende ondervloer ontwikkeld
die de geluidsoverlast bij onderbu-
ren tot een minimum beperkt.
Ook de aanleg van vloerverwar-
ming behoort tot de mogelijkhe-
den. Een natuurstenen vloer is ove-
rigens niet alleen een duurzaam

product maar ook nog eens erg
onderhoudsvriendelijk. Op de
vraag of natuursteen niet erg kil
overkomt, heeft Tanja Winkelman
heel snel een antwoord paraat.
"Dat is natuurlijk een kwestie van
persoonlijke smaak."

Televisie
Greven Natuursteen heeft klanten
in het hele land. Wat dat betreft
weet men het bedrijf uit Winters-
wijk wel te vinden. Dat geldt ook
voor de woonbladen en verschil-
lende televisieprogramma's. Zo be-
steedde de Residence aandacht
aan een marmeren vloer die in
een kerk in Friesland werd gelegd
en TVWoonmagazine had een uit-
zending waarin een spekstenen
kachel van Greven Natuursteen
werd behandeld.

Andersom houden de medewer-
kers van het bedrijf uit Winters-
wijk ook nauwgezet in de gaten
van de woon trends op dit moment
zijn. Tanja Winkelman: "Zo behan-
delde Jan des Bouvrie een tijd gele-
den in zijn programma een Bel-
gisch hardstenen aan recht blad.
Zoiets merk je direct. De week
daarop hadden we diverse klanten
in de showroom die dat ook wil-
den. Toch gaan wij niet altijd in de
trend mee. In dit geval vonden wij
Belgisch Hardsteen helemaal niet
zo handig, l lardsteen is gevoeliger
voor beschadigen en houdt meer
vuil vast. Als reactie daarop zijn
wij met de Black Forrest gekomen.
Graniet maar met de uitstraling
van hardsteen. Onze klanten ver-
dienen gewoon het beste. Dat blijft
ons uitgangspunt!"

Tanja Winkelman en Koen Wekking van Greven Natuursteen: "Onze klanten ver-
dienen gewoon het beste. Dat is ons uitgangspunt!"
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