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Overname van advertenties/berichten is verboden

Drukkerij Weevers sinds 1982
lOx gecertificeerd

Drukkerij Weevers is onlangs
voor de 10e keer gecertificeerd.
Deze 10e keer is volgens de ISO
norm 90012000.

In 1982 werd het bedrijf voor de
eerste keer gecertificeerd en was
destijds het tweede bedrijf in
Nederland dat als klein grafisch
bedrijf de certificatie behaalde.
Het interne kwaliteitssysteem, de
basis voor een geoliede organisa-
tie, is door de jaren heen gegroeid
tot een handleiding voor de totale
organisatie waarin ook Arbo en
Milieu zijn opgenomen. Enkele
maanden geleden is voor de vierde
keer het milieucertificaat ontvangen.

Is een bedrijf mét een certificaat
bij voorbaat beter?

Dat hoeft beslist niet zo te zijn.
Een bedrijf zonder kan ook zeker
zo goed georganiseerd zijn dat het
niet onderdoet voor een bedrijf
met certificaat. Toch is het zo dat
een gecertificeerd bedrijf, door
de regelmatige controles, vaker
wordt bijgestuurd en zich dan kan
aanpassen aan de meest recente
ISO-eisen. Het is ook vaak een stok
achter de deur. Drukkerij Weevers
moet de veranderingen doorvoeren
die anders misschien nog wel even
zouden blijven liggen.
Iedereen binnen de organisatie
wordt zo elke keer weer scherp ge-
houden.

Kenmerkend aan Drukkerij Wee
vers is het zeer brede producten-
en dienstenpakket. Ze hebben be-

wust gekozen voor vele disciplines
onder één dak met vakmensen op
elke gebied.

Drukkerij Weevers houdt er niet
van om nee te verkopen, de klanten
hebben zo één adres voor al hun
grafische communicatie-wensen
inclusief die op het gebied van IT.

Door de jaren heen is het bedrijf
uitgegroeid tot een middelgrote
organisatie met 55 medewerkers,
met naast de hoofdvestiging in
Vorden, vestigingen in Lichten-
voorde: Grafisch Bedrijf Weevers
Elna, Zutphen: Wevo-druk en een
IT-bedrijf in Vorden: Weevers Net.
Tevens zijn er twee verkooppunten:
in Ruurlo, Studio Contact en in
Zelhem, Weevers Druk.

Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden (PKV) betrekt tijdens
dubshow jeugd bij fokkerij
De pluimvee- en konijnenvere-
niging Vorden (PKV) houdt vrij-
dag 31 oktober, zaterdag l en
zondag 2 november in de Kapel
in het buurtschap Wildenborch
haar jaarlijkse dubshow.

Voor deze show zijn ruim 300 dieren
ingeschreven. Voor het publiek is
er weer van alles te bezichtigen
zoals dwerghoenders, sierduiven,

cavia's, konijnen etc. De show is
gratis toegankelijk. De zes keur-
meesters zullen de dieren kritisch
beoordelen op bouw, kleur en
conditie en dan van een predikaat
voorzien. Vervolgens wordt in elke
diergroep een kampioen aange-
wezen.

Enkele van de in te zenden dieren
hebben de afgelopen maanden op

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

Café - I t i -Miirani
/ . i i l i - iK- i - i i t r t i in

Pansan(enhavon

• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

Aanleg • bowlingbanen
~~ • kegelbanen

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

diverse regionale tentoonstellingen
reeds ereprijzen gewonnen, maar
ook zij worden opnieuw gekeurd.
Om de jeugd bij de sportfokkerij
te betrekken wordt er, evenals
voorgaande jaren, een wedstrijd
gehouden voor kinderen met hun
lievelingsdier. Deze jongelui tus-
sen de vijf en veertien jaar komen
zaterdagmiddag l november met
hun dier naar de Kapel voor een
tweede beoordeling.

Een paar weken geleden zijn de
deelnemers al door een deskundi-
ge jury aan huis bezocht. De jury
let bij de wedstrijd 'Kind en Dier'
met name op de omgang van het
kind met het dier en de verzor-
ging. Tijdens het bezoek aan huis
heeft de jury met name gelet op de
huisvesting van het dier.

Hef plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!
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Erve Kots HET HuYS VAN
FREDERIK HENDRIK

Eimersweg 4, Lievelde
Tel. 0544-371691

Markt 4, Groenlo
Tel. 0544-461691
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWFF R 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 november (avondmaal) 10.00 uur ds. J. Kool.
Woensdag 5 november 19.30 uur 'Dankdag' in de Hervormde Kerk,
voorganger ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 november 10.00 uur ds. M.M. Schwartz (Hummelo).
Woensdag 5 november 19.30 uur 'Dankdag' ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 november 10.00 uur ds. D. Westerneng (zendingszondag);
19.00 uur ruildienst ds. BJ. Heusinkveld (Daarle).
Woensdag 5 november 19.30 uur 'Dankdag' in de Hervormde Kerk,
voorganger ds. J. Kool.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 november 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l november 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 2 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst, dames- en
herenkoor.

Weekendwacht pastores
2-3 november geen opgave

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. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
1-2 november praktijk Boersma, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00
uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 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 bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. In-
fo/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-

€2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schri f tel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

• Cursus (symb.) bloemsier-
kunst: begin, en gevord. 15
lessen van 2 uur. Start: 5 en 6
nov. Kies woensdag- of don-
derdagavond. Van 19.30 tot
21.30 uur. Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Elke les een nieuwe
schikking! Inf. Emmy v.d. Hoff,
tel. (0575) 51 48 02.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan? En nog
gezond en verantwoord ook! Ik
ervaar het zelf Herbalife werkt!
Bel mij dan help ik u uw streef-
gewicht te bereiken. Nieske tel.
06 54326669.

• Te koop z.g.a.n.: 4 eetka-
merstoelen, riet €100,-; gre-
nen eettafel €80,-; oud-gre-
nen vitrinekastje €115,-. Tel.
0654201627.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten met behulp van
verschillende schildertechnie-
ken. Prima cursus om te leren
schilderen! Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Start: 3 en 4 nov. Kies
maandag of dinsdag. Van
19.30 tot 21.30 uur. Inf. Emmy
v.d. Hoff, tel. (0575) 51 48 02.

• Clubtentoonstelling PKV
Vorden in Kapel de Wilden-
borch. Te bezichtigen zijn ca.
300 dieren waaronder hoen-
ders, sierduiven, cavia's en ko-
nijnen. Openingstijden: vrijdag
31 okt. 20.30-22.00 uur, zater-
dag 1 nov. 10.00-21.00 uur en
zondag 2 nov. 10.30-16.30
uur. Toegang gratis.

• Reiki werkt ontspannend, is
helend en kan iedereen leren.
Voor info: Lia en en Jan van 't
Veen, tel. (0575) 51 33 80.

• Gevraagd: handige vutter
die mij op afroep wil helpen
met verbouwingswerk en even-
tueel tuin. Reacties aan: (0575)
46 36 03.

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

• Pure Aloë vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld,
tel. (0575) 521316 of 55 36 32.

• Massage: weldaad voor li-
chaam en geest. Het houdt
uw gezondheid op peil. Orga-
nic Move, praktijk voor holisti-
sche massage. Tel. (0575) 55
62 17.

• Gevraagd: zelfstandig wer-
kende huishoudelijke hulp
voor ca. 4 uur per week. Liefst
op vrijdag. Bel: (0575) 46 36
03.

• Ontdek je innerlijke kracht tij-
dens de Ki-training op 15-16
nov. in Eefde. Meer weten, bel
Jan van 't Veen, tel. (0575) 51
3380.

• Wilt u zondagmiddag 9 no-
vember Jacqueline ontmoe-
ten op „Erve Klanderman",
kijk dan op www.gramonline.tk
en bel naar (0573) 45 20 75 /
49 18 10 of schrijf naar
a.j.voortman @ planet.nl

• Zaterdag 1 november 2003
najaarsconcert in het Dorps-
centrum gegeven door Sur-
sum Corda en Concordia Eef-
de. Aanvang 20.00 uur. U komt
toch ook!

• Drie zakken koffiepads (è
18 st.) voor maar €5,-!
Wereldwinkel Vorden.

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

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
64 1855.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Steun nodig bij schrijven
van sollicitaties? Bel de loop-
baanadviseur. Tel. (0575) 55
9099.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Krato speelt het stuk „'t Is
maor tiedeluk" op vrijdag 28
november en zaterdag 29 no-
vember.

• Oliebollen. Ze zijn er weer
die lekkere oliebollen van de
Ned. Herv. Kerk Wichmond.
Actie, huisverkoop: zaterdag 1
november.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding voor de woens-
dagmiddag. Bellen na 17.00
uur tel. 55 29 86.

• Vrouw, 35, zoekt in Vorden
of directe omgeving een paard
of grote pony om 1 of 2 keer
per week recreatief te rijden.
Event. ook dressuur (Engels of
western). 20 jaar ervaring. Tel.
(0575) 55 55 88.

• Zaterdag 1 november 2003
najaarsconcert in het Dorps-
centrum gegeven door Sur-
sum Corda en Concordia Eef-
de. Aanvang 20.00 uur. U komt
toch ook!

• Zaterdag 1 november is de
VVV gesloten.

• Let op de winterfolder van
de Wereldwinkel. Rond 1 no-
vember bij u in de bus.

• De KunstKring Ruurlo or-
ganiseert een bijzonder con-
cert in de Orangerie, Vorden-
seweg 2 te Ruurlo. Op zondag-
middag 2 november zingt Va-
leria Boermistrova, mezzoso-
praan, in de Orangerie liederen
van Russische componisten.
Henk Linker, pianist, organist
begeleidt haar op de piano en
speelt orgelsolo's van o.a.
Mozart en Schubert. Het con-
cert duurt van 15.00 tot 17.00
uur. Toegangskaartjes incl. 1
consumptiebon a €15,50 van-
af 14.00 uur aan de zaal. Tel.
reserveren bij mevr. N. de
Leeuw (0573) 45 38 30. Leden
KunstKring Ruurlo ontvangen
€ 1,- korting.

• Ik werk van huis uit en heb
met spoed hulp nodig, 5-10
uurtjes, reginam@chello.nl

• Te koop: lederen bankstel,
klassiek model, 3-zits en 2x 1-
zits prijs €200,-. En een elek-
trische typemachine, merk
IBM € 15,-. Tel. (0575) 55 14 80.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 28 oktober t/m zaterdag 1 november.

Lekker mals.. Een frisse variant..

sperziebonen n 79 najaarssalade 4 49
500 gram € Ui : 200 gram € 17

Voor u vers gesneden... Lekker bij de vis...

erwtensoepgroente4 49 geschrapte worteltjes nog
250 gram € l • ', 500 gram € Ui

Kant & klaar... Lekker met een papje...

spaghetti bolognese-j 79 koolraap AQQ
250qram € !• 500 gram € U?

2»15 stuks €

250 gram

De allerlekkerste vol vitamine C!

perssinaasappelen
___ De Echte
^ \ Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

U STEMPELT TOCH OOK MEE
VOOR GRATIS STAMPPOT!

mPU~iER
BALIE.NL

HAR DWARE & SOFIWME VOORIEDEREIN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE

De woonwinkel
van Warnsveld• •
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Afdaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

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

Dagmenu's
28 okt. t/m 31 okt. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 28 oktober
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente / ijs met slag-
room.

Woensdag 29 oktober
Champignonsoep / tafelspitz met rösti, spinazie en bieslooksaus.

Donderdag 30 oktober
Kipsaté met pindasaus met bami en salade, kroepoek / verse fruit-
salade.

Vrijdag 31 oktober
Runderbouillon met flensjes / karbonade 'de Rontonde' met
aardappels en groente.

Maandag 3 november gesloten.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

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

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
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... en dit alles ontvangt u bovendien

l *| Intens gelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte {;
jf van onze dochter en zusje

Sietske
Sietske Heidi

Onze kleine meid is op 14 oktober 2003 geboren in
het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Gerhard en Heidi Glastra
Brent t - Thirza - Hylke

Juhanalaan 4
7255 EE Hengelo (Gld.)
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f l5! Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van $

onze dochter

Iris
Gerrie Margaretha

Iris is geboren op 21 oktober 2003,
weegt 3060 gram en is 49 cm lang.

Frank en Jolanda Rouwenhorst-Wolters

Biesterveld 29
7251 VR Vorden

Wij gaan trouwen

Gertjan Uilenreef
en

Renate Wiegerinck
op 1 november 2003.

'Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie van
15.00 tot 17.00 uur bij zalencentrum
Kerkemeyer.
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Hartelijk dank aan allen die onze 40e trouwdag tot
een fijne dag hebben gemaakt.

Gerard en Gerda Kappert-Hiddink

De Haar 17
7251 CE Vorden

Jij bent liefde,
jij bent geborgenheid.
Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven.
Je bent een schat.

Verslagen en verbijsterd zijn wij door het plotselinge
verlies van mijn lieve, sterke en zorgzame vrouw,
onze lieve mama en oma Hentje

Hendrika Reindina
Schouten-Wesselink

Hentje

op de leeftijd van 57 jaar.

We koesteren de liefde, warmte en steun
die jij ons hebt gegeven.

Vorden: Gerrit Schouten

Eerbeek: Monique en Torn
Wessel, Ditte

Lochem: Edwin en Nicole

Vorden: Wilco

22 oktober 2003
Deldensebroekweg 8
7251 PL Vorden

De begrafenis heeft op maandag 27 oktober plaatsge-
vonden.

Liefde is iets voor het leven,
maar dat leven is soms veel te kort.
Afscheid nemen is heel moeilijk,
omdat alles anders wordt.

Lamgeslagen en verbijsterd zijn wij door het plotse-
linge verlies van onze lieve, zorgzame zus, schoonzus
en tante

Hentje Schouten-Wesselink
echtgenote van Gerrit Schouten

Zutphen: Tonie en Rini Wesselink-Heinen
Niek
Mahenke en Rob

Hengelo (Gld.): Alie en Johan Dekkers-Wesselink

Zutphen: Willy en Rinus Loman-Wesselink
Martin en Floor
Rien en Karin

Vorden, 22 oktober 2003

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
schoonzuster en tante

Hendrika Reindina
Schouten-Wesselink

Hentje

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Doetinchem:

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Vorden:

Vorden:

Vorden, 22 oktober 2003

H.J. Schouten f
A.J. Schouten-Maalderink
W. Nijland

H.A. Lenderink-Schouten
H.J. Lenderink t
J. Hanskamp

B. Weenk-Schouten
H. Weenk t

G.J. Beeflink-Schouten
A. Beeftink

E. Breuker-Schouten
W.D. Breuker

H. Schouten
H.B. Schouten-Langeler

D. Schouten

H. Schouten
H.J. Schouten-Luimes

Neven en nichten

Diep bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van
onze lieve nicht

Hentje Schouten-Wesselink
echtgenote van Gerrit Schouten

op de leeftijd van 57 jaar.

Uit aller naajm:
A. Eggink-Wesselink
Neven en nichten

Vorden, 22 oktober 2003

Met grote verslagenheid heeft de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Vorden kennis genomen van
het plotseling heengaan van haar diaken

Hendrika Reindina
Schouten-Wesselink

op 22 oktober 2003.

De stilte in de samengekomen kerkenraad was voel-
baar, woorden schoten te kort.

God geve haar man Gerrit, kinderen en kleinkinderen
moed om verder te gaan.

Jan Rigterink, preses
Hanny Wichers, scriba

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
ons lid, mevrouw

H.R. Schouten-Wesselink

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
N.B.v.P.-Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 22 oktober 2003

„De Heer is mijn Herder".

Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een
ernstige ziekte God heeft Thuisgehaald mijn innig
geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder

Janna Wubs-Antink

Vorden
* 18 november 1938

Emmeloord
t 20 oktober 2003

Emmeloord: Hein Wubs

Tollebeek: Jeanet en Huub

Beijerland 18
8302 NS Emmeloord

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ik heb de Heer lief.
Ps. 116: 1

Gesterkt door haar geloof. Bewonderenswaardig was
haar levenskracht. Nu is in rust heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Janna Wubs-Antink
echtgenote van Hein Wubs

18 november 1938 20 oktober 2003

Vorden: RiekAntink
Grada Haneveld-Antink
Jo Haneveld

Oldebroek: Johan Antink t
Hermien Antink-Dokter

Vorden: Henk Antink
Goos Antink

Geesteren (Gld.): Gerry Geels-Antink
Jan Geels

Neven en nichten

Emmeloord, 20 oktober 2003

Dankbetuiging

De vele blijken van medeleven na het plotselinge over-
lijden van onze lieve zoon en broer

Bennie Harmsen

zijn erg belangrijk voor ons geweest. Wij danken ieder-
een voor de bloemen, kaarten, brieven en de troost en
steun die we hebben mogen ontvangen.

Familie Harmsen

Hogenkampweg 30
7255 JZ Hengelo (Gld.)

• 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 Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28



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

Verkeer wordt omgeleid

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers
vergadert
Op 6 november a.s. vergadert de
Reconstructiecommissie Achter-
hoek en Liemers in de raadszaal
van het gemeentehuis van Wisch,
Kerkplein 7 in Varsseveld van 9.00
tot 12.00 uur. Op de agenda van
deze openbare vergadering staan
onder meer de volgende onder-
werpen:
• Ontwerp Reconstructieplan

Achterhoek en Liemers
• Hoofdlijnen Milieu Effect

Rapportage
• Planning Reconstructieplan
De vergaderstukken liggen ter in-
zage op het gemeentehuis en zijn
ook elektronisch opvraagbaar via
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers.

RECONSTRUCTIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS

Reminder*: Het nieuwe
rijden dat doet u toch
ook?
Enkele weken geleden is op de
gemeentepagina aandacht
besteed aan Het nieuwe rijden.
Een rijstijl waarmee u veiliger,
comfortabeler en energiezuiniger
rijdt. Bij Het nieuwe rijden draait
het vooral om de rijstijl. Hierbij
de volgende tips, waarmee u kunt
zorgen dat u veel minder vaak bij
de benzinepomp staat, nog eens
op een rijtje:
• Start zonder gas te geven
• Trek op door het gas snel tot de

helft in te drukken
• Schakel bij laag toerental zo

snel mogelijk door
• Rijd in een zo hoog mogelijke

versnelling en houd een
constante snelheid aan

• Soms kunt u bochten in de
derde versnelling nemen

• Rem zo min mogelijk, laat uw
auto uitrollen zonder daarbij
terug te schakelen

Meer weten? Surf ook eens naar
www.hetnieuwerijden.nl.

Wist u dat?

u met enkele eenvoudige
aanpassingen van uw rijstijl
snel 0,15 eurocent op elke liter
benzine kunt besparen? Neem
de bovenstaande tips in acht
en u merkt het snel!

Afdeling burgerzaken
op 6 november
gesloten
De afdeling burgerzaken van de
gemeente is op donderdag 6
november a.s. gesloten in verband
met het installeren van nieuwe
software. Vrijdag 7 november is
de afdeling weer geopend.

Gemeente lec
aan op verse

t plateaus
rillende

Vordense wegen

Streekcommissie
De Graafschap vergadert
Op maandag 3 november a.s.
houdt de Streekcommissie een
openbare vergadering op het
gemeentehuis van Vorden om
14.30 uur. Op de agenda staat
onder andere het bespreken van
stukken die op het programma
staan van de vergadering van
de Reconstructiecommissie op
6 november a.s. De Streekcommis-
sie adviseert de Reconstructiecom-
missie. De agenda van de vergade-
ring van de Streekcommissie en
de bijbehorende stukken, liggen
tijdens kantooruren, ter inzage
bij het secretariaat van Streek-
commissie De Graafschap. Deze is
gevestigd in het kantoor van Plat-
telandshuis, Hummeloseweg 85
in Zelhem, tel. (0314) 625 000.

JB
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STRFfKCOMAI/SS/f
DE GRAAFSCHAP

In opdracht van de gemeente Vor-
den legt wegenbouwbedrijf Dostal
op 30 en 31 oktober plateaus aan
op de kruising van de Schonevelds-
dijk met de Wiersserbroekweg en
op de kruising van de Galgengoor-
weg met de Enzerinckweg en de
Reeoordweg (de vijfsprong). In de
week van 3 tot en met 7 november
worden deze kruisingen voorzien
van grasbetonstenen en worden de
bermen aangevuld.

Van 10 tot en met 28 november a.s.
zijn de Wildenborchseweg in
Vorden en de Vordenseweg in

Lochem afgesloten. In deze periode
worden plateaus aangelegd op de
kruisingen van de Wildenborch-
seweg met de Oude Zutphenseweg,
Wientjesvoortseweg, Reeoordweg,
Galgengoorweg, Kapelweg en
Schoolhuisweg en op de kruisin-
gen van de Vordenseweg met Het
Langen, Dwarsdijk en het fietspad
parallel aan de Zutphenseweg. Het
doorgaand verkeer wordt omge
leid. Aanwonenden blijven, met
enige hinder, bijna voortdurend
bereikbaar. De werkzaamheden
vinden plaats ter bevordering van
de verkeersveiligheid.

Glascontainers
A&P en voormalige
supermarkt in
Wichmond weg
De glascontainers die bij de
voormalige supermarkt in
Wichmond en de A&P in Vorden
stonden, zijn weggehaald.
U kunt uw glas in Wichmond
kwijt bij de nieuwe milieustraat
aan de Baron v.d. Heijdenlaan
en in Vorden onder meer bij de
milieustraten achter de Super
de Boer en op de kruising
Dr. C. Lulofsweg/ Hoetinkhof/
Zutphenseweg, maar ook bij
de glasbak op de hoek Burg.
Galleestraat/Molenweg.

Grotere hoeveelheden asbest vanaf 31 oktober 2003
/ naar de VAR in Wilp.

Voor inwoners van de 'Berkel Milieu' gemeenten Bathmen,
Brummen, Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen

verandert er iets met betrekking tot het wegbrengen van
asbest. Tot maximaal 10 kg asbest kan gebracht worden

y naar de Afval Breng Punten in Bathmen, Brummen,
Lochem en Zutphen. Voor meer informatie hierover
zie de afvalkalender van uw gemeente.

Grotere hoeveelheden kunnen vanaf 31 oktober 2003
niet meer naar stortplaats Armhoede in Lochem
gebracht worden. Met grote hoeveelheden, dus meer
dan 10 kg, kunt u terecjbtb'ij de VAR in Wilp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

de VAR in Wilp; tel. 055 - 301 83 oo, bereikbaar tijdens
kantooruren.

Regels:
Asbest dient in een speciale asbestzak of doorzichtig plastic

(dikte 0,2 mm), dubbel verpakt en luchtdicht afgeplakt, te
worden aangeboden.

berkei milieu



De sirenes gaan weer op 3 november U l T DE R A A D

Iedere eerste maandag van de
maand test de gemeente de
sirenes. Ook op maandag 3
november gaan in Vorden de

sirenes weer om 12.00 uur voor
ongeveer 1,5 minuut. Het gaat om
een test en u hoeft dus niets te
ondernemen. De sirene is een
hulpmiddel van de overheid om u
te waarschuwen voor een ramp.
Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke
stoffen die vrijkomen bij een
brand of een zwaar ongeval. Wat u
moet doen als de sirene gaat en er
is echt iets aan de hand, kan van
levensbelang zijn om te weten!
Daarom nog even op een rijtje:
• Ga naar binnen
• Sluit ramen en deuren
• Zet radio of tv aan (Omroep

Gelderland)

Belangrijk: Financiële begroting
2004 en toekomstplannen gemeente
De Financiële begroting 2004 en
de plannen voor 2004-2007 van de
gemeente Vorden zijn weer
opgesteld. Alle informatie over de

financiële positie en plannen van
de gemeente voor de komende
periode vindt u verderop in deze
editie van Contact.

"Op 23 oktober jl. vergaderde de gemeenteraad besluitvormend. Over de stand van zaken rond de
gemeentelijke herindeling zijn enkele opmerkingen gemaakt over het verslag dat de kamerleden
naar aanleiding van hun bezoek aan de regio in september hebben opgesteld. Hierin wordt gezegd
dat Bronckhorst erg groot en wellicht moeilijk bestuurbaar is, omdat het 42 kernen zou hebben.
Hierop is naar de kamerleden gereageerd, omdat de aanstaande gemeente Bronckhorst over rond de
20 kernen beschikt. De kernen van Vorden zijn Kranenburg, Vorden en Wichmond. Het extra
krediet voor het onderwijshuisvestingsplan is verleend. Wel is gezegd dat juist de nieuwbouw van
de Dorpsschool haast heeft. Dit is hierin echter niet opgenomen, omdat de nieuwbouw van de
Dorpsschool samenhangt met de Multifunctionele accommodatie die burgemeester en wethouders
willen realiseren in het centrum. Dit is een belangrijk onderdeel van de Centrumvisie, het
onderwerp dat het grootste deel van het aanwezige publiek bezighield. De gemeenteraad heeft de
visie vastgesteld. Dit gebeurde nadat nadrukkelijke enkele prioriteiten zijn aangegeven waar de
raad nauw op de uitwerking wil toezien. Zoals de realisatie van de MFA en de start van de
nieuwbouw van de Dorpsschool, de aanleg van rotondes op de rondweg bij de aansluiting op de
Zutphenseweg en de Horsterkamp en parkeerplaatsen rond het centrum (langs
De Bleek). De raad heeft ingestemd met het plan om verlichting langs het fietspad op
de Ruurloseweg, tussen de Hamelandweg en de Kostedeweg, aan te brengen.
Het voorstel voor de vorming van basisbibliotheek De Graafschap is aangenomen.
De raad is ingenomen met het feit dat gekeken is naar de logische gedragingen van
de Vordense inwoners die op Zutphen zijn georiënteerd. Tot slot heeft de raad
€ 160.000,- extra ter beschikking gesteld voor het groot onderhoud van de
wegen in 2003. Bepaalde zaken bleken bij de eerdere kostenramingen nog niet
nodig maar na nader onderzoek wel (bijvoorbeeld het aanbrengen van een
goede fundering onder klinkerwegen). Om deze werkzaamheden uit te
kunnen voeren, is het extra geld nodig."

Raadsvoorzitter
EJ.C. Kamerling

AAN DE BALIE
Geboorteaangifte,
hoe gaat dat?

Een geboorteaangifte dient te
worden gedaan door de vader,
in de gemeente waar het kind
geboren is. Bij gebreke van de
vader of diens verhindering is
tot aangifte verplicht een
ieder, die bij de bevalling
aanwezig is geweest of degene
in wiens woning of inrichting
de bevalling heeft plaats-
gevonden. De aangifte dient
uiterlijk drie dagen na de dag
van de geboorte te gebeuren

Wat gebeurt er met uw afval?

bij de afdeling burgerzaken.
In deze periode moeten twee
werkdagen vallen. De aangever
dient zich op verzoek te
kunnen legitimeren.

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

Wat er gebeurt met het afval dat u
thuis scheidt of naar de verschillende
brengpunten in de gemeente brengt,
vertellen wij u op deze gemeente-
pagina in een reeks artikelen met de
titel Wat gebeurt er met...?'. Dit keer:
Wat gebeurt er met de kartonnen
drankverpakkingen als u ze bij de
milieustraten heeft weggegooid?

De k r ing loop van
d r a n k p a k k e t t e n

In de milieustraten aan de Hoetink-
hof en achter Super De Boer kunt u
uw kartonnen drankverpakkingen
inleveren. De binnenkant van een
kartonnen drankverpakking is
voorzien van een plastic of
aluminium laagje. Deze verpak-
kingen kunnen daardoor niet

gewoon samen met het oud papier
verwerkt worden. De stichting
Hedra heeft in Nederland een
netwerk van transportbedrijven op-
gezet waar gemeenten, maar ook
scholen en instellingen, ingezamel-
de kartonnen drankverpakkingen
kunnen inleveren. De verpakkingen
gaan naar verwerker Van Gansewin-
kel in Hoogeveen. Hier worden de
drankpakken samengeperst tot gro-
te pakketten. Deze gaan naar een
recyclingfabriek in Duitsland. Dit
bedrijf verwerkt 90% van de oude
verpakkingen tot stevige kartonnen
kokers voor rollen papier en tapijt.
10% wordt verwerkt tot plaatmate
riaal waaruit tuinmeubelen geperst
kunnen worden. Uw ingezamelde
drankkartons worden dus goed
hergebruikt.

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n t w e e d e f a s e
• Heidepolweg 2, voor het bouwen van een opslaghal voor heesters en een

werktuigenberging, datum ontvangst: 17 oktober 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wilhelminalaan 18, voor het bouwen van een carport, vrijstelling voor: hoogte

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat 6b, 8 en 8a in Wichmond, voor het bouwen van 3 woningen met

bijgebouwen, vrijstelling voor: het vaststellen van 3 rtieuwe hoofdgebouwen
• Nieuwstad 47, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

hoogte/plafondhoogte en vrije doorgang deuren

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Julianalaan 14, voor het geheel slopen van een aanbouw aan een woning
• Industrieweg 10, voor het gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte (dak,

spuitcabine en verfopslag)
• Nieuwstad 47, voor het geheel slopen van een garage en gedeeltelijk slopen van

een woning

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Restaurant Grillroom Asya, voor de aanwezigheid van l behendigheidsautomaat
• Evenementenburo Ambiance, voor het houden van een oud en nieuw feest in de

nacht van 31 december op l januari in sporthal 't Jebbink

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

nenden blijven tijdens de werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar.
Door de aanleg van plateaus op de kruising van de Schoneveldsdijk met de
Wiersserbroekweg en op de kruising van de Galgengoorweg met de Reoord-
weg/Enzerinckweg zijn deze wegen ter hoogte van de kruisingen van 30 oktober
t/m 7 november of zoveel langer of korter als nodig is afgesloten voor het verkeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Hanekamp, tussen de Haar en
het Jebbink, van 27 oktober t/m 24 december 2003 of zoveel langer of korter als
wenselijk is afgesloten voor het verkeer. De weg wordt gereconstrueerd. Aanwo-

Bestemmingplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een carport met dakterras op het perceel de
Doeschot 20. Deze vrijstelling maakt de bouw aan de zijde van de openbare ruimte
mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 30 oktober t/m 26
november 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

G o e d g e k e u r d e p l a n n e n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken op grond van artikel 11, vijfde lid
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat gedeputeerde staten van
Gelderland bij besluit van 9 oktober 2003, nr. RE2003.84797 een wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' hebben goedgekeurd. De wijziging betreft de
overgang van agrarische- naar woondoeleinden voor het perceel Deldenseweg 15 te
Vorden.

Het goedkeuringsbesluit ligt met het wijzigingsplan en het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' vanaf 30 oktober t/m 10 december 2003 voor een ieder op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage. Tijdens de periode van ter-inzage-ligging kunnen belanghebbenden beroep
instellen tegen het goedgekeurde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking met ingang van de dag na
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Velling gemeentelijke houtopstanden
De afdeling gemeentewerken heeft in week 39, 40 en 41 de verplichte jaarlijkse
controle van de gemeentelijke houtopstanden uitgevoerd. De zware storm begin dit
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jaar heeft zijn sporen achtergelaten. Belangrijk deel van de uit te voeren
werkzaamheden behelst het bijwerken en verwijderen van afgeknapte takken. Er
staan verspreid over de gemeente bomen die zo zwaar beschadigd zijn dat langer
handhaven niet verantwoord, danwei zinvol is. Ook zijn er bomen doodgegaan.
Waarschijnlijk heeft de langdurige droogte hierbij een rol gespeeld. Verder moeten
bomen worden geveld als gevolg van ernstige zwamaantastingen.

Burgemeester en wethouders willen een Amerikaanse eik aan de Burgemeester
Galleestraat, een inlandse eik naast de sporthal en een linde aan Het Hoge door een
boomtechnisch adviseur laten onderzoeken. Dit onderzoek moet uitwijzen of het
handhaven van deze bomen verantwoord en zinvol is. Burgemeester en wethouders
hebben de gemeente Vorden op 21 oktober 2002 vergunning verleend voor het
vellen van:
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De meeste vellingen op de lijst betreffen bomen die in een bomenrij staan. Daarom
is herplant vaak niet zinvol. Waar herplant wel zinvol is, is dat in de vellijst
aangegeven.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 31 oktober t/m 28 november 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:

• De heer H.J. Jansen, Okhorstweg 9, 7234 SV Wichmond, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee, schapen en vleesvarkens, datum aanvraag: 13 juni 2003, adres van de
inrichting: Okhorstweg 9, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S, nr. 494
en 495

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 29
november 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt
u op verzoek inbrengen tot 29 november 2003.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 4 november vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 9 oktober tot en
met 30 oktober 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
7 november behandeld in de voltallige welstandscommissie op het gemeentehuis
in Zelhem. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen
ligt vanaf 31 oktober 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt
op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente
(www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 30 oktober om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht.
Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht.
Tijdens zittingen van de voltallige welstandscommissie komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over het verwachte
behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening tel. 55 75 13.

l jaar Catrien's kapperij
Sinds l november 2002 heeft Ca-
trien Wientjes haar eigen kap-
salon. Alweer l jaar! Het is toch
wel erg snel gegaan, maar zeker
met heel veel plezier!

Erg leuk is het, om te horen dat
nieuwe klanten vaak via bekenden
of vrienden de weg naar haar kap-
salon weten te vinden.

De hele maand november geeft ze
daarom alle klanten een kleinig-
heidje, als dank voor hun klandi-
zie het afgelopen jaar.

En in de maand december, rond
de kerstdagen zullen de klanten
een attentie krijgen, dus nog een
reden om er met deze donkere
dagen extra leuk uit te willen zien!

Ook is er een kleuterklas bij Ca-
trien's kapperij langs geweest, om
te kijken hoe het er in een kapsa-
lon aan toe gaat. Na één van de
kinderen geknipt te hebben, werd
de rest van de kleuters stuk voor
stuk in de stoel gezet en kreeg een
kleurtje of een vlechtje!

Catrien's kapperij werkt sinds de
start met het merk: Davines. Naast
de mask, verving en kleurspoeling
heeft ze nu ook de keus uit mask
light. Dit is een semi-permanente
kleuring. Hij is lang houdbaar en
garandeert kleur, glans en conditie.

Afhankelijk van de haarconditie
en de gekozen shampoo is de
houdbaarheid van mask light tot
16 wassingen.

De dinsdag en woensdag avond is
Catrien's kapperij ook open. Op
woensdag heb ik een speciale kin-
derknip middag! Kinderen kun-
nen dan in een ongedwongen
sfeer worden geknipt. Ze mogen
grabbelen en krijgen een snoepje
na afloop.

Ook kan hun haar een kleurtje
krijgen door middel van gekleurde
gel. Diverse kleuren zijn er zoals:
rood, blauw en geel/groen. Voor
meiden zijn er gekleurde exten-
sions in de meest mooie kleuren te
krijgen. Voor de hele kleintjes is er
een speciale kinderknipstoel! Een
echte Donald Duck-auto!

Kom rustig eens langs, Overweg 16
Vorden, om een kijkje te nemen
en wie weet kom je er met een
nieuw geknipt of gekleurd kapsel
vandaan.

Mantelzorgsalon
Op dinsdagmiddag 4 november is
er weer een mantelzorgsalon in
de Maria School, Tengnagelshoek
6 te Zutphen. Mantelzorgers uit
de regio Zutphen kunnen elkaar
hier ontmoeten.

Door het praten met mensen in
een vergelijkbare situatie, ont-
dekken mantelzorgers dat zij niet
alleen staan met hun gevoelens,
maar dat ze elkaar tot steun kun-
nen zijn.

Herkenning en erkenning is het
belangrijk, daarom zijn ook de
naaste familie, vrienden en belang-
stellende welkom. In het kader van
de 'Dag van de Mantelzorg' (10
november) met dit jaar als thema

'in beweging', organiseren wij in
de salon een mini-vakantiebeurs.

Ook mantelzorgers hebben be-
hoefte om er eens tussenuit te
gaan of een vakantie te boeken,
met of zonder de verzorgde. Er is
meer mogelijk dan men denkt!

Daarnaast is 'De dag van de Man-
telzorg' voor een reden om de
mantelzorger eens extra te ver-
wennen met iets lekkers en een
kleine attentie.

Alle reden dus om op 4 november
te komen!
De mantelzorgsalon is een acti-
viteit van Steunpunt Mantelzorg
van VIT Oost-Gelderland.
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Financiële begroting 2004 & plannen voor komende periode
E e n p u b l i c a t i e v a n d e G e m e e n t e V o n d e n

Gemeenteraad vergadert op
13 november over begroting en
plannen
Op donderdag 13 november a.s.
behandelt de gemeenteraad de
Financiële begroting 2004 en de
Beleidsbegroting 2004-2007. De
besluitvormende vergadering
begint om 13.30 uur (let op:
aangepast tijdstip!) in het
gemeentehuis in Vorden. Op
deze pagina's vindt u de infor-
matie over de begrotingen. In
het Contact van 5 november
komen de algemene beschou-
wingen van de politieke partijen
op de plannen van de gemeente.
In de daarop volgende uitgave
geven burgemeester en wet-
houders een reactie op de vra-
gen en opmerkingen van de
politieke partijen.

Zoals voor iedere raadsvergadering
geldt, bent u ook bij de vergadering
van 13 november van harte welkom.

U kunt beide begrotingen tijdens
openingstijden ook inzien bij de
receptie van het gemeentehuis of in
de bibliotheek tijdens openings-
tijden.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering
spreken over een onderwerp dat
voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag bij een
besluitvormende vergadering
niet een onderwerp aan de orde
te stellen dat op de agenda
staat. U kunt u uiterlijk
woensdag voor de raadsverga-
dering aanmelden bij de
griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.

Wat gaat u betalen in 2004?

De OZB blijft gelijk.

Onroerende zaakbelasting
De tarieven onroerende zaak-
belasting (OZB) blijven komend
jaar gelijk aan die van dit jaar!
Voor woningen is dat per €
2.268,- economische waarde voor
het gebruikersdeel € 1,37 en het
eigenaarsdeel € 1,71 en voor niet-
woningen is het per € 2.268,-
economische waarde voor het
gebruikersdeel € 2,15 en het
eigenaarsdeel € 2,68. Voor de
volgende jaren is een voorlopige
stijging van 3 % berekend
(inflatiepercentage).

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor afvalstoffen-
heffing stijgen enigszins. Dit is
nodig om volledige kostendek-
king te krijgen. Meerpersoons-
huishoudens gaan € 264,- betalen
en eenpersoonshuishoudens
€ 198,-. Dit is respectievelijk € 6,-
en € 3,- meer dan in 2002.

C o l o f o n :

De begrotingspagina is een uitgave
van de gemeente Vorden.
Redactie: afdeling voorlichting
Tel. (0575) 557 506
E-mail: m.arends@vorden.nl

Rioolrechten
De rioolrechten blijven gelijk. In
2003 betaalde u € 204,- aan
rioolrechten. Ook voor 2004 geldt
dit bedrag.

Rechten
De tarieven in de rechtenveror-
dening (voor gemeentelijke dien-
sten als uittreksel bevolkings-
register, bouw- en milieuvergun-
ningen etc.) stijgen met 3 %.

Diversen
De tarieven voor begrafenisrech-
ten blijven gelijk. Datzelfde geldt
voor de toeristenbelasting. Het
tarief hiervoor blijft € 0,45 per
overnachting.

Belastingdruk
In totaal stijgen de belastingen
dit jaar met 0,74 %. Dit is behoor-
lijk minder dan in voorgaande
jaren het geval was! Burgemeester
en wethouders kunnen dit jaar
zonder de belastingen erg te hoe-
ven verhogen een positieve begro-
ting presenteren. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn in het
begrotingsverhaal al aangegeven.

B en W Vorden komen
met positieve resultaten
Het college van burgemeester en wethouders heeft een Financiële be-
groting opgesteld en inmiddels vastgesteld. In de Financiële begro-
ting staat hoeveel geld in 2004 aan bestaand beleid uitgegeven kan
worden. Ook heeft zij een Beleidsbegroting opgesteld. Hierin staan de
plannen (nieuw beleid) voor de jaren 2004-2007. De gemeenteraad is
echter het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en die moet de
Beleidsbegroting vaststellen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering
van 13 november a.s. De bij de plannen genoemde bedragen zijn dus
nog voorstellen. De plannen en kosten gaan iedere inwoner van
Vorden aan. Wij willen u op deze pagina's daarom een globaal beeld
geven van wat er de komende periode op het programma staat.

Gemeentelijke herindeling

In het herindelingsvoorstel
Achterhoek en Liemers van
minister Remkes staat dat de
gemeenten Vorden, Hengelo Gld.
Hummelo en Keppel, Steen-
deren en Zelhem in 2005 één
nieuwe gemeente moeten gaan
vormen (Bronckhorst). De ge-
meenten werken hier al hard
naar toe.

Gezamenlijke richtlijnen
Zo is besloten de begrotingen
volgens gezamenlijke richt-
lijnen en uitgangspunten op
te stellen. Hoofdlijn bij het
opstellen van de Financiële
begroting was het hanteren
van de nullijn wat inhoudt dat
de budgetten van vorig jaar ook
dit jaar gelden tenzij het echt
niet anders kon en bij de Beleids-
begroting alleen al eerder ge-
pland nieuw beleid in gang
zetten en zoveel mogelijk geheel
nieuw beleid overlaten aan de
nieuwe gemeente. De begrotin-
gen zijn ook aan elkaar voorge-
legd.

Financiële begroting 2004
Om een beeld te geven van het 'huishoudboekje' van onze gemeente wordt hier een opsomming gegeven
van de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) in 2004. De begroting is onderverdeeld in een aantal
beleidsvelden. De bedragen zijn in euro's.

Lasten Baten Saldo

Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.139.415
346.260

1.276.500
20.710

728.145
1.205.606
2.273.130

2.519.220
613.640
418.215

106.945
17.845
8.832

175.980
207.380
111.220
998.505

1.822.050
235.750

6.380.925

1.032.470
328.415

1.267.668
155.270
520.765

1.094.386
1.274.625

697.170
377.890

5.962.710

Saldo 475.000

Uit het overzicht blijkt dat de Financiële begroting sluit met een negatief saldo van € 475.000,-.

Beleidsbegroting 2004-2007
De Beleidsbegroting 2004-2007 die aan de raad wordt gepresenteerd, sluit het jaar 2004 echter, inclusief
nieuw beleid, met een positief saldo van ruim € 175.000,-. Dit komt doordat de algemene uitkering
van het rijk voor gemeenten minder
tegenviel dan verwacht, de gemeente
een bezuinigingsronde heeft gehouden
en een herschikking van het reserve-
en voorzieningenbeleid heeft plaats-
gevonden. Het doel was een sluitende
begroting en een sluitend meerjaren-
perspectief op te stellen om er voor
het zorgen dat de nieuwe gemeente
Bronckhorst niet met tekorten uit
het verleden en nieuwe financiële
verplichtingen van start gaat.

Burgemeester en wethouders stellen de
begrotingen op.



Plannen voor de komende periode
Geld uitgeven kan maar één keer. Dat geldt voor de gemeente net zo
goed als voor u. Om een sluitende begroting te krijgen (en een inhou-
delijk en financieel gezond beeld te kunnen laten zien), moeten keu-
zes worden gemaakt. Burgemeester en wethouders stellen de gemeen-
teraad in de Beleidsbegroting 2004-2007 voor om onder andere voor
de onderstaande beleidsterreinen (extra) geld beschikbaar te stellen.
Het betreft nieuw beleid waaraan net college de (hoogste) prioriteit
geeft, plannen die zij wenselijk vinden, alsmede zaken die wettelijk
verplicht zijn en uitgevoerd moéten worden.

Algemeen bestuur

Gemeentelijke Herindeling
Het samensmelten van Hengelo
Gld., Hummelo en Keppel, Steen-
deren, Vorden en Zelhem in
Bronckhorst kost geld. De ge-
meenten zijn druk bezig met de
voorbereidingen. Halverwege
2004 moeten bepaalde zaken op
de rit staan (waaronder een
nieuwe organisatieplaatje).
Hiervoor krijgen de gemeenten
een speciale uitkering van het
rijk.

Openbare orde en veiligheid

Oefenen rampenplannen
Het is belangrijk de beschreven
processen in het rampenplan te
oefenen om te kijken of deze
werken of eventueel aangepast
moeten worden. Voor de begelei-
ding en voorbereiding van de
oefeningen is € 2.500,- per jaar
nodig.

Versnelde uitvoering vergun-
ningen brandveilig gebruik
Om de achterstanden bij het
verlenen en controleren van
gebruiksvergunningen en het
opstellen van aanvalsplannen
voor de brandweer in de komende
jaren weg te werken, is een
uitbreiding van de overeenkomst
met de brandweer Zutphen nodig.
Hiervoor is jaarlijks tot 2007
€ 25.000,- extra nodig.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderhoud wegen
Voor verschillende wegen in de
gemeente is groot onderhoud no-
dig (na de winter wordt bekeken
welke definitief aangepakt moe-
ten worden). Burgemeester en
wethouders willen deze wegen,
daaraan gekoppeld, dan ook
direct duurzaam veilig inrichten
(dit is een inrichting die bij weg-
gebruikers automatisch het juiste
verkeersgedrag afdwingt). De
werkzaamheden moeten in 2004
plaatsvinden. De kosten bedragen
€ 597.000,-.

Duurzaam veilig wegennet
De gemeente wil haar inwoners
een duurzaam veilig ingerichte
bebouwde kom bieden. De
gemeenteraad heeft hiertoe in
2003 gekozen voor variant 2 van
de Wegenstructuur. Deze is ook
opgenomen in de Centrumvisie.
Het is de bedoeling in overleg en
in samenwerking met de
provincie rotondes te realiseren
op de kruising Zutphenseweg -
Rondweg en de Horsterkamp -
Rondweg. De gemeentelijke
bijdrage voor de aanleg van de
rotondes wordt geraamd op
€ 250.000,-. Daarnaast wil de
gemeente de route Enkweg -
Burgemeester Galleestraat -
Stationsweg, in combinatie met
groot onderhoud, duurzaam
veilig inrichten. Hiervoor is een
bedrag nodig van € 535.000,-. Bij

de aanleg van de centrumroute
wordt uitgegaan van een 30 km-
gebied, onder andere door de
vorming van een plein. Voor de
uitwerking en -voering van
variant 2 is € 1.600.000,- begroot.
De uitvoering staat gepland voor
2006.

Wandelpad langs de Baakse beek
Burgemeester en wethouders
willen een pad aanleggen langs de
Baakse beek vanaf het te ontwik-
kelen Nedac-Sobo-terrein naar het
pad nabij de voormalige zuive-
ring. Door de aanleg van het pad
ontstaat een wandelroute door
het beekdal van de Baakse beek
vanaf kasteel Vorden naar kasteel
Hackfort. Het pad loopt door een
attractief gebied en levert een
positieve bijdrage aan toerisme en
leefbaarheid in Vorden. Raming
van de kosten: € 11.500,-. De
provincie Gelderland is gevraagd
om een kostenbijdrage te leveren.

Fietspad Wildenborchseweg
Samen met de gemeente Lochem
onderzoeken burgemeester en
wethouders de mogelijkheden om
een vrij liggend fietspad aan te
leggen tussen Vorden en Lochem.
De verbinding moet veilig zijn,
passen in het landschap, een
aanvulling zijn op recreatieve
fietsroutes en aansluiten op
toeristische trekpleisters langs de
weg. Uit het onderzoek moeten de
kosten naar voren komen.
Volgens een grove schatting
komen deze uit op € 2.000.000,-.
Indien de noodzaak voor een
vrij liggend fietspad wordt
aangetoond, staat voor 2004 een
nadere uitwerking van de plaats
en overleg met grondeigenaren
op het programma.

Economische zaken

Centrumvisie Vorden
Om de eerste fase van de Centrum-
visie uit te werken, wil de gemeen-
te zo spoedig mogelijk starten
met de aanleg van parkeerplaat-
sen langs de Bleek, de verbreding
van de oever langs het Beekdal en
de opzet van reclamebeleid. In de
tweede fase komt de sloop van de
bibliotheek aan de orde. De aan-
passing van de Wegenstructuur
(variant 2) en de realisatie van de
MFA (zie elders op deze pagina)
maken ook onderdeel uit van de
Centrumvisie. Om de plannen van
de eerste fase uit te kunnen
voeren is een bestemmingsplan-
wijziging nodig en moeten de
benodigde gronden worden
verworven. Verder wordt een
extern adviseur verzocht in
overleg met de VOV en de gemeen-
te een voorzet te maken voor
reclamebeleid. De kosten voor de
uitwerking van de eerste fase
worden geschat op € 292.000,-.

te houden om aan de vraag te
kunnen voldoen. Na uitgifte van
de gronden in Werkveld-Oost
(laatste kavels worden nog in
2003 uitgegeven) wil de gemeente
gezamenlijk met Hengelo en
Steenderen een nieuw
bedrijventerrein ontwikkelen.

Onderwijs

Onderwij shuisvestingsplan 2004
Om te voorzien in de ruimten-
behoeften voor onderwijskundige
vernieuwingen van de Vordense
scholen zijn voorzieningen aange-
bracht in enkele scholen zoals een
nieuwe leraren/vergaderkamer,
begeleidingskamer voor bijscho-
ling en ict-ruimten. De raad heeft
al eerder een krediet van
€ 104.000,- ter beschikking gesteld.
Gebleken is dat een aanvullend
krediet van € 126.000,- nodig is.

Cultuur en recreatie

Aanleg extra trainingsvelden/
accommodaties van verenigingen
Burgmeester en wethouders wil-
len een onderzoek doen naar de
totale behoefte aan trainings-
velden en -accommodaties van de
plaatselijke voetbalverenigingen.
De onderzoekskosten zijn
geraamd op € 15.000,-.

Industriebeleid
De gemeente Vorden vindt het
belangrijk voldoende industrie
terrein beschikbaar te hebben en

Breedtesport
Bewegingsarmoede is een steeds
groter wordend (gezondheidspro-
bleem. De gemeente wil de deel-
name aan sport stimuleren en
daarvoor € 4.500,- ter beschikking
stellen.

Gemeentelijk monumenten-
beleid
Herziening van het bestaande mo-
numentenbeleid voor de bescher-
ming en subsidiëring van cultuur-
historisch- en archeologisch
waardevolle objecten is nodig.
Vorden heeft nog geen complete
monumentenlijst. De andere
Bronckhorst-gemeenten hebben
dat wel. Om op hetzelfde niveau
te komen, willen burgemeester
en wethouders in 2004 een aan-
wijzingsprocedure starten. Een
verhoging van het subsidiebudget
is nodig. De raad wordt gevraagd
jaarlijks, tot het monumenten-
beleid is vastgesteld, € 25.000,-
beschikbaar te stellen.

Vorming basisbibliotheek
De Graafschap
De gemeenten Vorden, Zutphen,
Warnsveld, Gorssel, Lochem en de
bibliotheekbesturen in deze
gemeenten willen komen tot een
gezamenlijke bibliotheekvoor-
ziening (de basisbibliotheek) die
alle inwoners in de regio meer
kwaliteit, een breder aanbod,
optimale informatie en een betere
dienstverlening biedt, afgestemd
op de behoefte van de inwoners.
Hiermee wordt een landelijke
trend gevolgd. Het is de bedoeling
dat de basisbibliotheek in 2005
een feit is. De extra kosten wor-
den voorlopig geraamd op jaar-
lijks € 15.000,-.

Ontwikkelingen recreatie en
toerisme
Om de plannen voor de Poort tot
't Groote Veld te realiseren moet
een plan van aanpak worden op-
gesteld. Er moeten partijen wor-
den gezocht die in de plannen

willen participeren, onderzoek is
nodig naar de mogelijkheden
voor aankoop van gronden en de
procedure voor bestemmingsplan-
wijziging moet worden gestart.
Ook moet het huidige verblijfs-
recreatiebeleid worden herzien
om een groter en gevarieerder
aanbod van verblijfsrecreatie te
krijgen. De totale voorbereidings-
kosten worden geraamd op
€ 50.000,-.

Uitvoeren groot onderhoud
sporthal

Burgemeester en wethouders
willen sporthal 't Jebbink grondig
opknappen en daaraan gekoppeld
enkele belangrijke verbeteringen
aanbrengen. Het gaat onder meer
om het vervangen van de dakbe-
dekking, verschillende vloeren,
het tegelwerk in de natte ruimtes
en het sanitair, alsmede het
aanbrengen van geluidsarme
dakventilatoren, het publieks-
vriendelijker maken van de
entree, aanpassingen in de
keuken van de kantine en het
verbeteren van de openbare
verlichting en de stalling voor
fietsen/brommers. De kosten van
het voorstel komen neer op een
bedrag van om en nabij een half
miljoen euro.

Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienst-
verlening

Ontwikkelingen in de bijstand
De rijksoverheid voert per 2004 de
nieuwe bijstandswet in, waarmee
gemeenten meer verantwoorde-
lijkheden en vrijheden krijgen.
De bedoeling is dat gemeenten de
bijstand daardoor efficiënter
kunnen uitvoeren en uitkerings-
gerechtigden actiever kunnen
bijstaan bij het zoeken naar
betaald werk. De betalingsrege-
ling voor de bijstandkosten van
het rijk aan gemeenten verandert
ook. Burgemeester en wethouders
vragen de raad daarom jaarlijks
€ 21.000,- extra voor de
uitvoering van de bijstandswet.

Multifunctionele accommodatie/
Nieuwbouw openbare basis-
school
De gemeente heeft een regierol in
het realiseren van een Multifunc-
tionele accommodatie (MFA) in
het centrum van Vorden. Een MFA
is een voorziening met verschil-
lende deelnemers onder één dak,
waarbij de inrichting en het ont-
werp zo zijn vormgegeven dat
bepaalde ruimten geschikt zijn
voor meervoudig gebruik. Een
extern bureau is ingeschakeld
voor de projectleiding. Het is nog
niet mogelijk een uitspraak te
doen over het tijdstip van de
uitvoering van de plannen. De
nieuwbouw van de Dorpsschool
maakt onderdeel uit van de MFA.
De kosten voor de MFA zijn
geschat op € 4.320.000,- en voor
de Dorpsschool € 1.156.000,-.

Centraal loket wonen, welzijn en
zorg
Samen met woningbouwcorpora-
tie De Stiepel, zorgcentrum De
Wehme, het zorgkantoor en
verpleeghuis Sutfene sluit de
gemeente een samenwerkings-

overeenkomst om tot een centraal
loket voor wonen, welzijn en zorg
te komen. Dit is één balie waar
mensen terecht kunnen met
vragen over deze onderwerpen.
Het loket wordt in eerste
instantie gevestigd in De Wehme.
De opening is eind dit jaar
gepland. Op termijn komt het
loket waarschijnlijk in de MFA.
Voor de beginfase is een extern
projectleider ingeschakeld. De
gemeente heeft dit gefinancierd
in afwachting van bijdragen van
de betrokken partijen. De kosten
zijn voorlopig berekend op
€ 24.000,-per jaar.

Volksgezondheid en milieu

Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente heeft een lokaal
gezondheidsbeleid opgesteld met
een lijst van 16 doelen en bijbe-
horende plannen hoe deze bereikt
kunnen worden. Doelen zijn
bijvoorbeeld de voortgang van de
voorlichting over alcohol en
drugsgebruik te bewaken, Cliën- •
tenraad Wvg actief te ondersteu-
nen, wensen van de jeugd betrek-
ken bij de ontwikkeling van de
Multifunctionele accommodatie
en de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden in staat stellen door te
gaan met de informatievoorzie-
ning door onder meer huisbezoe-
ken aan ouderen. De plannen zijn
zeer divers en voor de uitvoering
wordt een bedrag gevraagd van
€ 5.000,-.

Milieubeleidsplan
Voor de uitvoering van de taken
uit het Milieubeleidsplan, zoals
handhaving milieuwetgeving,
opstellen van een bodemkwali-
teitskaart (landelijk), uitvoering
gemeentelijk afvalbeleid, ontwik-
kelen van beleid (op het gebied
van geluidhinder en secundaire
grondstoffen), zijn de kosten voor
2004 geraamd op € 13.800,-.

Riooloverstorten en
randvoorzieningen
Om te voldoen aan de eisen die
worden gesteld aan gemeentelijke
rioleringen, heeft de gemeente
een nieuw gemeentelijk riole-
ringsplan opgesteld en zijn de
basisrioleringsplannen voor de
kernen Vorden, Kranenburg en
Wichmond geactualiseerd. De
mogelijkheden van afkoppelen
van verharde oppervlakken en
sanering van de overstorten in het
zuidelijk deel van Vorden worden
onderzocht. Voor het saneren van
de overstorten moet er gemeten
worden aan de riolering. Voor het
opstellen van een meetplan en
installatie van meet- en teleme-
trieapparatuur is voor 2004 een
bedrag geraamd van € 90.000,-.

Reconstructie en vervanging
riolering Almenseweg
De Almenseweg is inmiddels
een 30 km-weg. Nu staat een
duurzaam veilige inrichting
van de weg nog op het program-
ma. Daarnaast moet de riolering
op de Almenseweg worden
verbeterd en wateroverlast op
de Zuivelhof en de directe
omgeving worden voorkomen.
De kosten zijn geraamd op
€ 520.000,-.



In- en uitbreiden van de algeme-
ne begraafplaats
Over een aantal jaren is de be-
schikbare ruimte op de Vordense
algemene begraafplaats in ge-
bruik. Daarom heeft de raad
uitgangspunten opgesteld voor de
uitbreiding van het aantal be-
graafplaatsen, onder meer op het
huidige terrein. Bekeken moet
worden of bepaalde graven al dan
niet geruimd kunnen worden.
Om te voorkomen dat graven
worden geruimd die monumen-
tale waarde hebben of op een
ander manier bijzonder zijn,
wordt een gespecialiseerd bureau
ingeschakeld om onderzoek te
doen. Ook gaat het bureau be-
kijken of bepaalde gedeelten van
de begraafplaats geheel intact
gehouden moeten worden van-
wege hun bijzondere aanblik,
zoals de ingang van het terrein.
De kosten voor het onderzoek
bedragen € 25.000,-.

Preventie zedendelicten
De GGD is gevraagd met een plan
van aanpak te komen voor een
(meersporig) preventief beleid om
misbruik van kinderen te voorko-
men. Voor uitvoering van de plan-
nen wordt € 15.000,- geraamd.

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting

Woningbouw
De gemeente wil haar inwoners
voldoende en passende woningen
bieden. Dit is opgenomen in de
visie op Wonen en werken en de
nota GeWOONweg gelukkig. De
belangrijkste doelgroepen zijn
jongeren en ouderen. Om aan de
lokale behoefte te kunnen voldoen,
wordt gekeken naar mogelijke in-
en uitbreidingslocaties. Uitbreiding
is moeilijker door de beperkingen
die rijk en provincie stellen. Inbrei-
ding kan daar waar bijvoorbeeld
bedrijven verdwijnen uit de be-
bouwde kom. Enkele inbreidings-
locaties waar inmiddels hard aan
de uitvoering gewerkt wordt, zijn
de verbouwing van het politie-
bureau met daaraan gekoppeld
wooneenheden en de woningbouw
op het Nedac Sorbo-terrein.
De uitbreidingsplannen van
De Wehme zijn ook een voorbeeld
van inbreiding. De kosten die
eventuele nieuwe bouwplannen
met zich meebrengen voor de
gemeente zijn afhankelijk van
mogelijkheden die rijk en provincie
bieden en beschikbare locaties.

Een kostenraming is op dit moment
dan ook niet mogelijk.

Sanering verontreiniging op
Industrieweg 4
De provincie wil de verontreini-
ging op de Industrieweg 4 gaan
saneren. In 2004 worden op de
locatie saneringsvoorzieningen
zoals pompen en filters geplaatst.
Voor gemeente komen de kosten
voor het project in 2004 op
€ 56.000,-. Dit bedrag is al ter
beschikking gesteld door de raad.

Herziening bestemmingsplannen
Door een herziening van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening is
het nodig geldende bestemmings-
plannen te herzien, voordat ze
ouder zijn dan 10 jaar. Ook is het
noodzakelijk de plannen te digi-
taliseren. Een en ander zal gefa-
seerd gebeuren, op basis van een op
te stellen plan van aanpak. De voor-
lopige kosten zijn geraamd op
€ 50.000,-.

Plattelandsontwikkeling
De gemeente wil uitvoering geven
aan het Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers door geïnteres-
seerden te stimuleren projecten
in te dienen die bijdragen aan
plattelandsontwikkeling, zodat
onder andere beschikbare EU-
gelden ten gunste komen van
de streek. Voor Vorden is hiermee
een bedrag gemoeid van
€ 264.732,- per jaar voor de
planperiode (tot 2015).

Tot slot

Informatie en automatisering
Om de continuïteit van de organi-
satie en dienstverlening van de
gemeente aan haar inwoners tot
aan de herindeling te garanderen,
alsmede een goede overgang naar
de nieuwe gemeente, zodat deze
per de herindelingsdatum operatio-
neel is, is een automatiseringsplan
opgesteld. De totale kosten bedra-
gen € 127.000,-.

Kerngegevens Vorden
Sociale structuur
Aantal inwoners 8.476
waarvan:
van 0-4 jaar 452
van 4-19 jaar 1.465
van 20-64 4.886
van 65 jaar en ouder 1.673

Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente 6.787 ha.
waarvan bos: 1.400 ha

Lengte van wegen
waarvan:
buiten de bebouwde kom 172 km
binnen de bebouwde kom 30,4 km

Aantal m2 openbaar groen 368.424 m2

Aantal woningruimten 3.257
waarvan:
woningen 2.017
wooneenheden incl. bijzondere woongebouwen 190
recreatiewoningen 31

Najaarsconcert
Toonkunst Zutphen e.o.

Lezing Koos van Zomeren
in de bibliotheek

Toonkunst Zutphen zing op
donderdagavond 6 nov. a.s. in
de Buitensociëteit van de Han-
zehof de Mis in G van Schubert
en het Stabat Mater van Haydn.

Bij Toonkunst hebben zich veel
nieuwe leden aangemeld. Het
koor heeft de afgelopen tijd met
enthousiasme aan de koorrepeti-
ties voor deze uitvoering gewerkt.
Haar vaste dirigent Hans Lamers
heeft grote affiniteit met muziek-
theater en werken voor koor en or-
kest waarvan een intense vocale
betrokkenheid afstraalt. Hij gaat
voor inzet en kwaliteit. Hij werkt
veel aan stemontwikkeling en
vaardigheidsverbetering.

Elke repetitie wordt tijd genomen
voor korische stemoefeningen
waarin hij thematisch materiaal
weeft in het oefenprogramma van
het repertoir dat hij aansluitend
repeteert. Door naast de muziek
aandacht te geven aan de tekst,

laat hi de koorklank bewogen en
met emotie klinken.

Voor de uitvoering heeft Toon-
kunst het kamerorkest Continuo
uit Rotterdam en vier uitstekende
solisten aangetrokken die al eer-
der met Toonkunst op het podium
stonden bi jo.a. de uitvoering van
de Matthaus Passion en vorig jaar
tijdens de Italiaanse avond.

Solisten zijn Marjolein Latour,
sopraan; Veronique Lamers, alt;
Jeroen de Vaal, tenor en Julian
Hartman, bas bariton.

Het concert wordt geopend door
het orkest Continuo met de Symfo-
nia no 10 voor strijkorkest van F.
Mendelssohn Bartholdy. Daarna
zingt het koor de Mis in G van
Schubert, die wel de meest ontroe-
rende van al Schubert's liturgische
werken wordt genoemd. Vervol-
gens wordt uitgevoerd het Stabat
Mater van Haydn.

PROJECT MATTHAUS PASSION
Na het najaarsconcert beginnen
de repetities voor de Matthaus Pas-
sion, die op 7 april 2004 zal wor-
den uitgevoerd. Aan die uitvoering
kunnen enthousiaste zangers met
de stemsoort tenor of bas op pro-
jectbasis meedoen, wat inhoudt
dat zij vanaf januari 2004 elf
maandagavonden en een zaterdag
mee zullen doen aan de repetities.

Wie nu al nader wil kennismaken
met het koor kan dit vrijblijvend
doen tijdens de open avond op
maandag 17 november in de Ber-
kelschool aan de Weerdslag waar
een repetitieavond bijgewoond
kan worden onder leiding van de
dirigent en met muzikale begelei-
ding aan de vleugel van Henk
Woudstra.

Kaarten voor het najaarsconcert
zijn verkrijgbaar aan de kassa van
de Hanzehof of bij Music All In,
Beukerstraat 24 en bij de leden.

De finishing touch

Winterschilderwerk:
verfraaien en besparen
Een jaar of twaalf geleden be-
trokken Olaf Groeneveld en
Sandra Evers niet hun twee kin-
deren een prachtig 130 jaar oud
pand. In de loop der jaren werd
er een en ander verbouwd en
opgeknapt. Onlangs constateer-
de ze dat het hoog tijd was voor
het onderhoudsschilderwerk.
Olaf en Sandra hadden precies
voor ogen wat er moest gebeu-
ren. Met hulp van de Winter-
Schilder werden hun plannen
gerealiseerd.

Olaf en Sandra wilden met de
juiste kleuren en behangsoorten
alle vertrekken in huis nog meer
een eigen sfeer meegeven. Door
een buurman werden ze gewezen
op de WinterSchilder-regeling.

Het plaatselijke schildersbedrijf
vertelde dat ze tijdens de winterpe-

riode een aantrekkelijke korting
per man per dag op binnenschil-
derwerk en wandafwerking kon-
den krijgen. Aangezien de klus een
paar weken in beslag zou nemen,
liep de totale korting die Olaf en
Sandra kregen aardig op.

Het houtwerk binnenshuis, de
plafonds en de hal werden in een
neutrale, klassieke roomkleur
geschilderd. Voor de huiskamer-
muren zochten Olaf en Sandra
twee verschillende tinten terra uit
en de gezellige uitstraling van de
woonkeuken werd benadrukt
door warmgeel.

Voor elke kamer op de bovenver-
dieping kozen ze, uiteraard in
overleg met de kinderen, een an-
ders soort behang; zo kregen de
vier slaapvertrekken allemaal een
heel eigen gezicht.

Een speciale waterafstotende af-
werking in blauwzilver tenslotte
gaf de badkamer een optimale am-
biance. Alle schilderwerkzaamhe-
den werden uitgevoerd met oplos-
middelarme verf.

Dat is beter voor mens en milieu;
Sandra en Olaf hoefden zich dus
ook geen zorgen te maken over
de schadelijke invloed van verf-
dampen in huis.

Het resultaat was helemaal naar
wens; de eerstkomende jaren hoe-
ven Olaf en Sandra niets meer te
doen. Behalve genieten van hun
mooie huis dan...

WinterWinst, koud kunstje. De
WinterSchilder-regeling geldt van
17 november 2003 tot en met 19
maart 2004, voor opdrachten van
minimaal 3 mandagen.

Voor meer informatie over de
WinterSchilder-korting voor parti-
culieren én bedrijven en voor een
WinterSchilder bij u in de buurt:
winterschilder.nl
(zie ook de advertentie in Contact).

Zondagmiddag 9 november ver-
zorgt Koos van Zomeren een le-
zing in de Openbare Bibliotheek.

Koos van Zomeren geboren in Velp
op 5 maart 1946, bracht zijn jeugd
door in Arnhem. In 1965 debuteer-
de Koos van Zomeren met de
dichtbundel 'De wielerkoers van
Hank'. Hierna publiceerde hij drie
romans, waarvan 'Terloops te wa-
ter' de grootste bekendheid kreeg.
Hij vond dat schrijverschap en
journalistiek in eikaars verlengde
lagen en solliciteerde bij het Vrije
Volk en later bij de Nieuwe Revu.
In de zeventiger jaren was hij ac-
tief betrokken bij de SP waarvoor
hij pamfletten, artikelen en toe-
spraken schreef. Langzamerhand
verschoof in zijn boeken de intrige
meer naar de achtergrond en kre-
gen de 'psychologische tekening'
van de personages en het oproepen
van een sfeer van gedesillusioneerd-
heid meer nadruk.
De doorbraak in zijn schrijverschap
kwam in 1983 met de roman 'Otto-
's oorlog', die positief besproken
werd. In deze roman en ook in zijn
latere werken speelt de natuur een
belangrijke rol. Koos van Zomeren
is een van die zeldzame Nederlands

schrijvers in wier werk natuur en
landschap meer dan bijzaak zijn.
En ook in vrijwel al zijn romans is
het landschap steeds op de voor-
grond aanwezig.
Naast romans en thrillers schrijft
Koos van Zomeen columns. Op de
voorpagina van het NRC-Handels-
blad gepubliceerd. De columns
ontstonden rond zijn toenmalige
woonplaats Woerden. De bundel
vogelcolumns 'Uilen' werd goed
besproken.
Koos van Zomeren werd in 2002
voor zijn gehele werk onderscheiden
met de Prijs voor Natuurbehoud,
een oeuvreprijs van het Prins
Bernardfonds. 'Hij schrijft met een
eigen stem die veel mensen aan-
spreekt en legt een verband tussen
natuur en omringend landschap',
aldus de jury.
De lezing wordt georganiseerd
door de stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek Vorden,
boekhandel Bruna en de Maat-
schappij tot nut van het algemeen
Vorden. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar bij de bibliotheek en
boekhandel Bruna. De donateurs
van V.O.B, hebben gratis toegang.
Toegangsprijs is inclusief koffie of
thee.

Welke man heeft er gospelnoten op zijn zang?

Gospelzangers gezocht
Net als in de natuur heeft ook
een koor regelmatig te maken
met seizoenen.

Het nieuwe seizoen startte Gos-
pelkoor Inspiration met een fijn
aantal nieuwe leden. Helaas waren
er ook een aantal leden genood-
zaakt om te stoppen. De balans
tussen de verschillende partijen is
nu wat onevenwichtig. Er is daar-
om plaats voor enkele tenoren en

bassen zodat we ons vierstemmige
repertoire van gospelliederen in
allerlei talen en soorten kunnen
blijven zingen. Wanneer men nu
instroomt kan men nog meedoen
voor een aantal kerstoptredens.
Vanaf januari gaan we weer aan de
slag met het algemene repertoire
en nieuwe liederen. Men repeteert
op woensdagavond in basisschool
Het Hoge. Kom gerust eens kijken,
luisteren of meezingen.

Kijk voor
nieuws ook op;



Dubbel succes De Vogelvriend

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te

maken krijgt met hersenvliesontsteking of een hersenbloeding, een

hersentumor of hersenletsel door een ongeval? Dan wordt het écht

duidelijk: er is nog heel veel wetenschappelijk hersenonderzoek

noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling.

Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan donateur. Kijk ook

op www.hersenstichting.nl

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

info@hersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl giro 860

Leden van vogelvereniging De
Vogelvriend uit Vorden hebben
de afgelopen twee weken op
wedstrijden vele prijzen weten
te winnen.

Twee weken terug vielen er vijf
leden met hun kweekresultaat in
de prijzen tijdens de wedstrijd in
Lochem. En afgelopen week ge-
beurde hetzelfde voor zes leden tij-
dens de Open Nationale wedstrijd
van de Algemene Nederlandse
Bond voor Vogelhouders in Eefde.

Het grote aantal goede vogels van
Vordense kwekers belooft veel
voor de vogelshow die De Vogel-
vriend in het laatste weekend van
november organiseert in het
Dorpscentrum. In plaats van een
onderlinge wedstrijd wordt dan de
Kring tentoonstelling gehouden,
waaraan vijf verenigingen uit de
omgeving meestrijden om de kam-
pioenstitels.

UITSLAGEN EEFDE:
G.J. Schumaker: 2e pr stel Agaat
Rood int 179 pnt, Ie pr enk Agaat
Rood int 51-91 pnt, Ie pr enk Isabel
Rood int 51-91 pnt; B. Horsting: Ie
pr enk Bruin-Geel Moz type 2 51-
91 pnt, Isabel Geel moz type l 5-
91pnt, 3e pr enk Bruin Opaal geel
ivoor schimmel 49-88 pnt, Ie pr

stel Bruin Opaal geel moz type l
183 pnt, Ie pr enkel Agaat opaal
geel moz type l 50-90 pnt, Ie pr
stel Satinet geel moz type l 183
pnt, Ie pr enk Groenling Ino 91
pnt, 2e Pe enk Kanarie x Groen-
ling 89 pnt; A. Castermans: 3e pr-
stam geparelde meeuwen 354 pnt;
Harm Harmsen: 2e pr enk Grijsrug
dwergpap 89 pnt, Ie pr enk Blauw-
vleugel dwergpap 92 pnt; Ruben
Rensink: 3e pr enk Pracht Rosella
88 pnt; W. Peters: Ie enk Red Ven-
ted Blue Bonnet 91 pnt, Ie enk Bar-
raband 91 pnt, 2e Barnard parkiet
89 pnt, Ie Halsband parkiet Lutino
91 pnt, Ie Pruimkopparkiet 91
pnt.

UITSLAGEN LOCHEM:
E. Korenblik: Kamp enkel met Re-
cessief Wit 52- 91 pnt, WA. van
Veen 3e prijs stam Roodintensief
364 pnt, 2e prijs enkel Roodinten-
sief 50-90 pnt, 3e prijs stam Rood
schimmel 365 pnt; A. Oudenamp-
sen: Kamp. Zwart Geel intensief
51-91 pnt; B. Horsting: Kamp.
Agaat Geel Mozaïek type l 51-91
pnt, Kamp. Bruin Opaal Geel Moza-
iek type 2 50-90 pnt, Kamp. Agaat-
topaas geel Mozaïek type l 50-90
pnt; M. Borgonjen: Ie prijs Fife
Fancy stam 363 pnt, Kamp. stam
Fife Fancy 366 pnt, Ie prijs enkel
Fife fancy 91 pnt.

Uw advertentie
in Weekblad

Contact
valt beter op!

Hef plaatselijke
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!



Met het oog op
HERBERG

Erve Kots
STADSHERBERG • RESTAURANT

HET HUYS VAN
FREDERIK HENDRIK

Eimersweg 4, Lievelde
Tel. 0544-371691

Markt 4, Groenlo
Tel. 0544-461691

Het Huys van Frederik Hendrik
Hoofdkwartier Erve Kots

Kevin Willemsen staat 3e van rechts op de achterste rij, chefkok Maikel Wolters
ontbreekt op de foto vanwege vakantie

De plaats waar Frederik Hendrik in 1627 zijn hoofdkwartier had tij-
dens het Belegh van Groll tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is eeuwen
later een toeristisch centrum geworden. De grafheuvel op de
lievelder Esch is de bakermat van het openluchtmuseum van Erve
Kots. Sinds juli dit jaar is 'Het Huys van Frederik Hendrik' in
Groenlo geopend en dit sluit perfect aan bij het Hoofdkwartier.

Erve Kots is bij iedereen wel
bekend. Is het niet vanwege het
openluchtmuseum, dan is het wel
vanwege de pannenkoeken. Maar
ook het ambachtelijk zelf gebrou-
wen bier krijgt steeds meer
bekendheid. Gemiddeld eenmaal
per week is de eigenaar van Erve
Kots, Ben Weenink, bezig om dit
bier te brouwen. Het brouwers-
huis staat op het terrein van Erve
Kots en wie wil kan nadere uitleg
krijgen over het brouwen. Het
Frederik Hendrik bier wordt zowel
bij Erve Kots in Lievelde als in
Groenlo in Het Huys van Frederik
Hendrik geschonken. Pils en
Boksebier wordt het hele jaar door
gebrouwen maar er is ook sei-
zoensbier: witbier en bokbier. Het

witbier is deze zomer
geïntro-

duceerd en de reacties zijn zo
goed dat er volgend jaar zeker een
vervolg op komt. Momenteel is
Ben druk bezig met het brouwen
van het bokbier (de Bock van
Frederik Hendrik). Het 'boksebier'
is een naturtrüblich gebrouwen
bier geheel volgens het Duitse
reinheitsgebot. Het is een ongefil-
terd bier waarin alle voedingsstof-
fen behouden blijven en er wor-
den ook geen toevoegingen
gebruikt. Maar natuurlijk wordt
er ook 'gewoon' pils gebrouwen
dat geschonken wordt op feesten
en partijen. Per week wordt er ca.
1.000 liter pils gebrouwen. Gisten
en rijpen gaat via een natuurlijk
proces dat zo'n 4-6 weken duurt.
Een tip voor de komende feestda-
gen: het bier uit eigen streek is
ook in flessen verkrijgbaar en in
cadeauverpakking!

Geschiedenis
In 1936 heeft de grootvader van
Ben Weenink, Bernard Weenink,
een grafveld ontdekt vlakbij de
plaats waar nu het Erve Kots staat.
In dezelfde periode erfde hij ook
van twee vrijgezelle ooms de boer-
derij 'Kots'. Langzamerhand is hij
begonnen met het opzetten van
het openluchtmuseum en nog
later kwam er de horecagelegen-
heid bij. Zijn zoon Gerard nam het
gedeelte van het openluchtmuse-
um over en zijn vrouw de horeca.
Eindjaren '90 nam zoon Ben alles
officieel over en samen met zijn
vrouw Irma zijn zij nu de eige-
naars. Hun taken bestaan hoofdza-
kelijk uit het leiding geven van het
geheel, terwijl Ben zoals u hier-
voor heeft kunnen lezen, ook het
brouwen van het bier op zich
heeft genomen. Het openlucht-
museum is een stichting gewor-
den en menigeen heeft hier al
eens een rondleiding gehad die
door de familie zelf verzorgd
wordt. In het openluchtmuseum
wordt het Achterhoekse boerenle-
ven en de oude ambachten uit
deze streek getoond uit de tijd
voor de mechanisatie. Zo is er een
Los Hoes, een Rosoliemolen en een
houtzagerij.

Hoofdkwartier
Erve Kots is het hoofdkwartier van
Frederik Hendrik en staat bekend
om zijn pannenkoeken. Wat niet
iedereen weet is dat er nog veel
meer te beleven is. Wat dacht u
van een thema-avond in de stijl
van Frederik Hendrik of een brou-
wersavond in het brouwhuis met
eten, drinken, rondleiding en bier-
pulschuiven? Ook zijn er activitei-
ten 'op klompen', waarbij u zelfs
eten kunt 'uit de klomp'. Verder
staat Erve Kots ook bekend als
locatie waar u prima uw bruiloft
of ander feestje kunt houden. Alle
vijf zalen zijn voorzien van een
open haard die niet alleen zorgen
voor de uitstraling van warmte
maar zeker ook voor de gezellig-
heid. Wim Beskers is hier uw con-
tactpersoon en hij staat garant
voor kwaliteit.

Het Huys van Frederik Hendrik
Sinds juli vorig jaar is Het Huys
van Frederik Hendrik in Groenlo
geopend. In het pand waarin voor
die tijd het postkantoor gehuisvest
was is nu een prachtige horecage-

legenheid gekomen.
Aangezien het pand

een monumentale
^ status heeft moest

daar zeker reke-
ning me gehou-
den worden bij de

verbouw, maar als u er al eens
geweest bent weet u ook dat alles
in perfecte harmonie is. Het is
echt een horecagelegenheid
geworden van de 21e eeuw met de
uitstraling van vroeger tijden. Alle
ruimtes, zowel de open als beslo-
ten zalen, hebben dan ook toepas-
selijke namen gekregen. Beneden
vindt u het grand café, de
Bommen Berendzaal en de
Spinolazaal, terwijl de Maurits-
zaal en de Frederik Hendrikzaal
zich boven in het pand bevinden.
Zelfs het toilet is aangepast want
dat heet hier 'het privaat van
Frederik Hendrik'. Het geheel
heeft een luxe en imposante uit-
straling en is toch modern en stijl-
vol zonder afbreuk te doen aan
het pand. Oude delen zoals de
trap, vloeren, plafonds en inbouw-
kasten zijn perfect gecombineerd
met de nieuwe aanpassingen. De
aankleding, stoelen, tafels, schil-
derijen e.d. zorgen voor de rest.
Alles is geheel in stijl omgetoverd
tot een prachtige stadsherberg
met een gastvrije, sfeervolle entou-
rage waar u prinsheerlijk kunt

borrelen en/of een hapje eten,
maar ook terecht kunt voor een
vergadering of een feestje.
Natuurlijk wordt hier ook het
Frederik Hendrikpils getapt even-
als 'De Bock van Frederik
Hendrik'. Ook kan men hier bijna
spreken van een verbroedering
tussen Lichtenvoorde en Groenlo,
aangezien er buiten het pand twee
leeuwen opgesteld staan. Beide
gemeentes hebben namelijk een
leeuw in hun gemeentewapen
staan en hier staan zij gebroeder-
lijk naast elkaar. Bij mooi weer
kunt u heerlijk vertoeven op het
grote terras en genieten van een
hapje of drankje. Eten van de
kaart is al een verrassing als u de
menukaart ziet, want ook deze is
aangepast aan het geheel. Wat
dacht u van eten van "Het zwaard
van Frederik Hendrik'? De aan-
dacht die geschonken is aan alle
details is duidelijk en zorgt voor
eenheid. Kevin Willemsen is ver-
antwoordelijk voor Het Huys van
Frederik Hendrik en samen met
de familie Weenink zorgt hij
ervoor dat alles goed draait.

Zowel Het Huys van Frederik Hendrik als Erve Kots zijn alle dagen
geopend behalve op maandag. Bij Erve Kots kunt u elke 3e zondag
van de maand genieten van een zondagsbrunch en bij Het Huys van
Frederik Hendrik is deze brunch elke Ie zondag van de maand. Bij
beiden zijn de tijden van 11.00 -13.00 uur en is reserveren noodzake-
lijk. Ook met kerst kunt u bij beide gelegenheden bij reservering
terecht. Bij Erve Kots kunt u Eerste Kerstdag genieten van een brun-
ch en dinerbuffet en op Tweede Kerstdag van een brunch en een
stamppottenbuffet, terwijl u in Groenlo beide dagen kunt dineren.

Ben en Irma Weenink samen met Wim Beskers in het brouwershuis



Je koopt 't lekkerst bij de groentewan!

£ lekkerst bij de groentewan!

"Kom snel ons
Muiderslotje bezichtigen

Het Muiderslotje behoort nog nét niet tot het nationale
erfgoed, maar het is wel een onbetwiste klassieker

in onze vitrine. Dit biefstukje gevuld met kruidenboter
en kaas mag zich nog altijd verheugen in een
enorme belangstelling. Zeker met zo'n prijsje.

/5%
Muiderslotje vgc

100 gram €
<|
l •

80

2 runder-
minutesteaks
+ 2 hamburgersc

Cornedbeef
700 gram

Kalfsschnitzel
700 gram

Gerookte kipsalade
700 gram

76

16
II •69

09

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

Aanbiedingen geldig van ma. 27 okt. t/m za. 1 nov. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah

cO?5

ZUUrkOOl 500 gram van € 0.39 voor € O.

Edah tandpasta
tube van € 0.69 voor

Boerenrozijnenbrood
800 gram van € 2.29 voor

49

Weekendaanbieding alleen geldig za. 1 nov. van 16.00 tot 20.00 uur.

Grolsch bier ~50
krat a 24 flesjes van € 9.89 voor € O»
Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Edah

Nergens goedkoper

NIEUWE ZONNE-
HEMELS/-BANKEN

vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

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

W nterW nst

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

MET
SUPER DE BOER

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

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

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

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

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

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

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmuntt.w.v.C 10,"

Remia schepsauzen bak a 280 ml € 0.99
Fijne verse worst 1 kilo a € 6.49

v ^

SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575)552713



"Doet u ook al
mee met onze

Pipo-poppetjes-actie? ff S

Andrelon
Shampoo of crèmespoeling

Diverse soorten
Flacon 300 ml. 2.55/2.45/2.39

3 f lacons +
gratis poppetje

-„

Deze weeK
Snuf ofSnuij je

Verzamelt u de Pipo-

poppetjes al bij PLUS?

Vast wel, want behalve

jeugdsentiment voor u

als ouders, is Pipo

natuurlijk erg leuk voor

de kinderen. En elke

week zijn er weer 2 andere poppetjes die u gratis krijgt bij

aankoop van de wekelijkse actieproducten. Daarbij kunt u

ook nog eens sparen voor 50% korting op de bij-

behorende woonwagen met ezel. Deze miniatuur woon-
N

wagen wordt als bouwdoos geleverd en is ook te gebrui-

ken als opbergdoos voor de poppetjes. Hiervoor gebruikt

u de spaarkaart die bij uw PLUS verkrijgbaar is.

Unox
Knaks

Blik 400 gram 1.18
3 blikken

gratis poppetje

MAK*

Bertolli pastasaus tomaat
Basillicum, paprika, wijn/sjalot

of kaas/knoflook
Pot 500 gram 2&S

1 pot +
gratis poppetje

Blue Band
Goede Start

Kuip 500 gram 1.13
2 kuipen +

gratis poppetje

mora

Mora
Viandellen of Kipkorn

Pak 4 stuks
240-280 gram
2 stuks +

gratis poppetje

.

DOl

Boursin
Roomkaas kruiden
Doosje 150 gram 2.25

2 doosjes +
gratis poppetje

RUIM 1000 ARTIKELEN IN PRIJS OM
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel 0573 -453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-2 1.00 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 800-18.00 zaterdag 8 00-20.00

www.plussupermarkt.nl
44/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig t/m zaterdag 1 november 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Chiquita bananen
kilo van f.69 voor

GROLSCH
BIER pijpjes

krat 24 flesjes nu
99

IGLO PIZZA
CROSSA

diverse smaken, pak 300 gram

59
van 2.39 voor

GIF ALLES-
REINIGER

fles 750 gram

van 1.59 voor
99

OMO HOOFD-
WASMIDDEL

pak 1,35 kilo a 6.49

nu 2 pakken voor
98

LAY'S
CHIPS

zak 200 gram a 1.04

nu 3 zakken halen
2 zakken betalen

CHOCOLADE RI P
reep 200 gram a 1.49

nu 3 repen halen
2 repen betalen

GALL^GALLBM O L E N H O^E K
JOHNNIE WALKER

RED LABEL fles 70 cl van 17.29

139
voor l ^^M —

+ gratis fles Sweppes ginger ale

99

DE WINKELHOEK
Oh HENGELO (G)

(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

Kijk voor nieuws ook op:

10 november 2003
"Dag van de Mantelzorg"

Thema: "In beweging"

Daarom op 4 november
in de mantelzorgsalon

in Zutphen:
Mini-Vakantiebeurs

Voor mantelzorgers
en voor mensen met een handicap

of chronische ziekte

van 13.30 uur tot 16.00 uur

antelzorgsalon

Tengnagelshoek 6
info: 0544-481821

Prr
Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
en Mantelzorg Ooit-Gelderland

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

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

weekend bereikbaar!

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

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag tlm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gestoten!



Abrikozenvlaai

klein € 5.'90
groot €

0
V m

90

Nieuw Nieuw
fruittarwe

487
nu € mm

heerlijk tarwe met fruitsmaak

Vrijdag en zaterdag

mini ciabatta's

3 voor €
os

Aanbiedingen geldig van 27 okt. t/m 1 nov. 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

A GEZOND
AFSLANKEN
in uw eigen omgeving.

EGA afslankclub in De Spil
te Warnsveld. ledere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.00 uur.

Inschrijfkosten €9,- en €5,- per week.
Informatie tel. (026) 32 57 710
www.eganederland.nl

De WinterSchilder brengt WinterWinst

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

Neem contact met ons op voor
WinterSchilder-advies.

Regelink
Schi ldersbedr i j f v.o.f.

Raadhuisstraat 40 • 7255 BN Hengelo
tel (0575) 46 16 55 • fax (0575) 46 l l 90

De Vordense huisartsen geven weer
gelegenheid tot het verkrijgen van de
jaarlijkse

griepvaccinatie.
U bent welkom op

maandag 3 november
van 19.OO tot 20.OO uur in de
praktijk van uw eigen huisarts.

Voor mensen van 65 jaar en ouder, mensen met
chronische hart-, long- en nierziekten en mensen
met suikerziekte is de vaccinatie gratis.

Voor mensen die een vaccinatie wensen zonder
dat ze een medische indicatie daarvoor hebben,
bedragen de kosten € 25,- inclusief vaccin.
Contant te voldoen.

BLADBLAZERS
ruime keuze!
Kom eens kijken.

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

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Dr. Haas
huisarts, Weppel 1

AFWEZIG
van vrijdag 7 nov.

t/m dinsdag 25 nov.

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
L t/m Z

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 1255

HERFSTAANBIEDING
zet nu uw oude films profes-

sioneel over op video of DVD.
Waardevolle herinneringen komen weer

tot leven.
Mooi geschenk voor Sint of Kerst,

voor uzelf of voor uw (klein)kinderen.
Overzetkosten vanaf €0,75 per

minuut film. Bel vrijblijvend voor een
afspraak naar:

Kreunen Film & Video Producties
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 33 36
of mail info@kreunen-multimedia.nl

website: www.kreunen-multimedia.nl

Lever uw films op tijd in, liefst voor dec.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'IVvvns uw wit rouwde -.«dix-s voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wet» 6
(lndii.strifk.Trnn 'Ik- Mars' t.o. Woonboulfvard lüjirkamp)

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

VORDEIM/

ARNSVELD
GELRE

Jong Gelre is terug met een revue:

'De nachtmerrie van de Roos'
Dit is op vrijdag 7 november en

zaterdag 8 november om 20.00 uur.
Zaterdag is een extra matinee om 14.00 uur.
Voorverkoop is inmiddels begonnen bij het

Dorpscentrum te Vorden.
We hopen u te mogen begroeten

op één van deze uitvoeringen.

W nterWins

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

Zaterdag 1 november 2003

in het Dorpscentrum om 20.00 uur
gegeven door

Sursum Corda Vorden

Concordia Eefde
Toegang gratis.

U komt toch ook!

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Bedankt de inwoners van
Vorden voor het welslagen
van de slaatjesactie.
Ook hartelijk dank aan onze
leveranciers en sponsoren:
De echte groenteman Le-
tink, De Mölle, firma Ron-
deel en C.R. De Herberg.
Mede door hun inzet en
meedenken is alles weer
geweldig verlopen.

Bestuur en leden
Sursum Corda.

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Dutch Open wegraces te België Lopen voor Lima 4

Rob Wagenvoort in actie op de Saveko Kawasaki

Op jet circuit van SPA Francor-
champs, gelegen in de Arden-
nen, werd de laatste race voor
het Dutch Open gehouden.

Al de regionale coureurs waren
daar aanwezig tijdens het weekend
van 19 en 20 oktober. De trainin-
gen en wedstrijden werden onder
koude maar zonnige omstandig-
heden verreden. In de 250cc trai-
ning behaalde Hans Smees een uit-
stekende 4e en Tonny Wassink een
22e tijd. Tijdens de wedstrijd be-

haalde Smees een 5e plaats na een
gevecht met Emile Litjens, Jan
Blok en Michael Filla. Wassink
haalde geen punten. De wedstrijd
werd gewonnen door Patrick La-
kerveld voor Arie Vos en Jarno
Janssen.

In de training voor de Supersport
wilde het niet zo vlotten met de re
giorijders, Hartelman reed naar
een 7e, Pajic een 17e, Ahnendorp
een 23e en Wagenvoort naar een
30e tijd. De wedstrijd verging heel

Foto: Henk Teerink

wat beter voor Hartelman die 4e
werd na een gevecht met Wuyts,
Jennis, Vanlandschot en van Beek.

De wedstrijd werd gewonnen door
Nederlands Kampioen Barry Vene
man, 2e werd de altijd zeer specta-
culair rijdende Belg, Sebastien Le
Grelle. Pajic werd 10e, Ahnendorp
16e en Wagenvoort eindigde hè
laas niet bij de eerste twintig. Het
was een geslaagd weekend voor
onze rijders in SPA Franchor-
champs.

N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

OKTOBER
28 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge, dia's treinreis dhr. Horsting
29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
29 HVG Wichmond Ringsamen-

komst bij Bousema
29 Handwerkmiddag Welfare

Rode Kruis
29 ANBO Klootschieten bij de

Kleine Steege
30 Klootschieten bij de Vordense

Pan
31 Clubshow P.K.V. Vorden in de

Kapel Wildenborch

NOVEMBER
1 Clubshow P.K.V. Vorden in de

Kapel Wildenborch
2 Clubshow P.K.V. Vorden in de

Kapel Wildenborch

'Oud & Nieuwfeest'
in de Sporthal
Dit jaar zal er voor het eerst een
feest worden georganiseerd in
sporthal t Jebbink tijdens Oud
& Nieuw.

Initiatiefnemer voor dit feest is
Stichting Evenementen Vorden in
samenwerking met Evenementen-
buro Ambiance.

De bedoeling van deze avond is dat
jong en oud gezamenlijk het nieu-
we jaar in kunnen luiden. Dit zal
muzikaal worden ondersteund
met medewerking van een live

band en een dj. Het muzikale pro-
gramma is hierdoor voor jong en
oud aantrekkelijk.

Ter gelegenheid van dit feest zal
de grote zaal van de sporthal wor-
den omgetoverd tot een echte
feestzaal. De voorbereidingen hier-
voor zijn al in volle gang. Zo zal er
onder meer een kunststof vloer
worden gelegd om beschadiging
van de sportvloer te voorkomen.
De kaartverkoop is van l novem-
ber t/m 14 december bij 't Jebbink
en tankstation Weulen Kranenbarg.

Eerlijke koffiepads
bij de Wereldwinkel!
Met Sinterklaas in aantocht en
de kerstdagen voor de deur, is
Wereldwinkel Vorden de ideale
plek om een bijzonder cadeau te
vinden. De bijzondere nieuwe
collectie handnijverheid en food
vindt men in de folder die binnen-
kort verspreid zal worden. Hierin
ook de kersverse introductie van
de Max Havelaar koffiepads met
een aantrekkelijke kennismakings-
aanbieding.

KOFFffiPADS
De Café Crème machine verovert
in snel tempo ons land. Daarmee
zetje binnen één minuut een vers
kopje koffie met een lekker crème
laagje. En dat kan vanaf nu ook met
eerlijke koffie. De Wereldwinkel
heeft Max Havelaar koffiepads
Aroma in het assortiment. De
koffieboer ontvangt hiervoor een
eerlijke prijs, 16% van de aankoop-
prijs tegen 2,5% bij andere koffie
merken. Ter introductie vindt
men in de winterfolder een aan-
trekkelijke kennismakingsaanbie
ding. Zie ook het Contactje elders
in dit blad.

KLEURRIJKE
DECEMBERCADEAUS
Vanaf deze week staat de nieuwe
collectie in de winkel. Riksja-art
uit Bangladesh bijvoorbeeld, ge
maakt door de kunstenaars die
voorheen de fietstaxi's van dit
Aziatische land beschilderden.
Helaas rijden er steeds minder
riksja's omdat ze plaats moeten
maken voor het drukke gemotori-
seerde verkeer. Hierdoor biedt het
maken van deze volkskunst niet
genoeg inkomsten voor de makers
ervan.

Een zoektocht naar een nieuwe
werkzaamheden leverde een andere
markt op, waarmee men vanaf nu
kennis kan maken in de Wereld-
winkel. Maar ook de kerststallen
uit Vietnam of Peru, aromalamp-
jes uit India en handgemaakte
beelden uit Afrika sieren de winkel.

Op 7 en 8 november is het weer
mogelijk: een mooie wandeling
maken door de Achterhoek
en tegelijkertijd een prachtig
project steunen.

Lopen voor Lima is een wandeltocht
die voor de vierde maal rondom
Zutphen plaats vindt. Deelnemers
steunen met hun inschrijf- en
sponsorgelden een jongerenpro-
ject in Lima, Peru.

Dit project streeft naar een jon-
gerencentrum waar culturele en
sportieve activiteiten aangeboden
worden. Het project is onderge
bracht in de Stichting El Puente.
Op vrijdagavond is de start van de

80 en 40 kilometer. Zaterdag is het
mogelijk om deel te nemen aan
40, 25,12 en 8 km. Bovendien kan
dit jaar ook gefietst worden en wel
25 kilometer. Voor starttijden en
locaties wordt verwezen naar de
folder en een internetsite.

Verwacht wordt dat in de loop van
de zaterdagmiddag alle deelnemers
weer terug zijn in het parochiecen-
trum Mariaschool aan de Tengnagel-
hoek in Zutphen voor een pre
sentatie en een gezellige afsluiting
inclusief boerenkool met worst.

Voor meer informatie over het pro-
ject of over de wandeltocht: website
home.hetnet.nl/~jongereruima

Gezond afslanken
via E.GA. Afslankdub
In de Spil in Warnsveld gaat
vanaf heden iedere dinsdag-
morgen de doorlopende cursus
'Gezond Afslanken' van de
E.GA. Nederland weer van start.

E.GANederland is een landelijke
club voor betere voedingsgewoon-
ten. De E.GA begeleidt mannen
en vrouwen met overgewicht die
willen afslanken. Dit wordt ge
daan op basis van gewone gezonde
voeding.

Het doel is om mensen bewust te
maken van een verantwoorde eet-
gewoonte.

Op deze manier kan het eindresul-
taat blijvend zijn. De cursisten
worden wekelijks begeleid.

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met cursusleid-
ster Reinie Kloezeman of surf naar
www.eganederland.nl
(zie ook de advertentie)

Najaarsconcert
Op zaterdag l november a.s. zal
er een najaarsconcert worden
gegeven door Chr. Muziekver.
Sursuni Corda en Muziekver.
Concordia Eefde.

Op deze avond zullen beide har-
monie-orkesten leuke nummers
van klassiek tot popmuziek laten
horen.

Voor Wolbert Baars, de nieuwe
dirigent van Sursum Corda, het
eerste concert dat hij zal dirigeren.

Als slot een gezamenlijke afsluiting
met beide orkesten en malletband.
De malletband onder leiding van
Harry Klaassen zal een swingend

programma ten gehore brengen.
De malletband is druk bezig voor
een concert dat volgend jaar in
februari in Eefde zal worden ge
houden.

De majorettegroepen onder leiding
van Erna Wolsink zijn druk aan
het oefenen voor het Rijnhalfestival
dat op 6 december zal plaatsvinden.
Op l november zullen 4 majoret-
tes meedoen aan een festival in
Ruurlo.

Volgend jaar in maart tijdens het
voorjaarsconcert zullen de majo-
rettegroepen weer van de partij
zijn. Voor wie van muziek houdt,
schroom niet, en kom luisteren.

Leden Univé Oost krijgen
premiegeld retour
Univé Verzekeringen keert bin-
nenkort 15,7 miljoen euro uit
aan ruim 440.000 verzekerden;
dit bedrag is ruim 7% meer dan
vorig jaar. Elk jaar geeft de to-
taalverzekeraar een premiekor-
ting aan haar leden-verzeker-
den.

Deze korting kunnen de leden
verdienen met het zogenoemde
Premie Voordeel Plan (PVP). Als
coöperatieve verzekeraar werkt
Univé zonder winstoogmerk. Haar
leden profiteren van de winst van
de verzekeraar.

"Het afgelopen jaar hebben we, on-
danks de economische terugval,
meer klanten mogen verzekeren",
aldus woordvoerder G.J. Vruwink
van Univé Oost.

"Vaak sluiten deze mensen meer-
dere verzekeringen af. Hierdoor
hebben we de stijgende lijn voort
kunnen zetten, zodat we dit jaar
nog meer premiegeld aan onze
leden teruggeven. Wanneer ie
mand meerdere verzekeringen bij
ons afsluit, hebben wij minder
administratiekosten. Dat belonen
wij met een kortingspercentage op
onze premies."

OPLOPENDE KORTING
Volgens het principe 'hoe meer
verzekeringen, hoe hoger de kor-
ting' varieert het kortingsbedrag
per verzekerde. De teruggave va-
rieert van 3 tot maximaal 15% van
het totaal aan betaalde premies,
afhankelijk van het aantal afgeslo-
ten verzekeringen. De peildatum
is 30 juni 2003. Verzekerden krij-
gen hun bedrag eind oktober auto-
matisch op hun bank- of giroreke
ning gestort.

WINSTUITKERING
Naast de pakketkorting kent
Univé Oost voor alle verzekerden
met een brand- en/ of inboedelver-
zekering bij een voldoende posi-
tief financieel resultaat een winst-
uitkering.
G.J. Vruwink: "Dit jaar hebben we
aan onze leden-verzekerden met
een brand-/inboedelverzekering
totaal € 135.000,= aan winstuitke
ring terugbetaald. Immers, Univé
werkt zonder winstoogmerk en
kan daarom een goed product te
gen een lage prijs aanbieden."

Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met Univé Oost, Burg. de Beaufort-
plein 13, 7475 AG te Markelo.



VAMC "De Graafschaprijders" bijzonder trots:

Stephan Braakhekke en Erwin Plekkenpol
naar Wereldkampioenschap Enduro in Brazilië!

Erwin met mental-coach Marcel Bulten

Uniek voor Vorden, uniek
voor de motorsport in de
Achterhoek: tijdens de Inter-
nationale Motorzesdaagse
(de wereldkampioenschappen
eiiduro) maken twee coureurs
uit deze contreien deel uit van
het uit zes man bestaande
Nederlandse team.

De 22 jarige Erwin Plekkenpol
uit Hengelo(G) en de 32 jarige ex-
Vordenaar en thans in Ruurlo
woonachtige Stephan Braakhek-
ke. Beiden zijn lid van de VAMC
'De Graafschaprijders' uit Vorden
en 'draaien' zij ook vele zater-
dagen per jaar hun wedstrijd c.q.
trainingsrondjes op het "Delden-
circuit".

In het verre Brazilië zal blijken in
hoeverre het Nederlands team
en in het bijzonder onze 'streek-
genoten' zich 'staande' weten te

houden. Stephan Braakhekke in
Fortaleza op een 450CC- 4 tact en
Erwin Plekkenpol op een 525 CC-
4 tact. Het 'Oranjeteam' in het
grote Zuid- Amerikaanse land,
waar in zijn totaliteit zo'n 500
endurorijders (verdeeld in diver-
se klassen) aan de start zullen
verschijnen, bestaat verder uit
Torn Hemmelder, Oldenzaal (250
CC-2 tact), Frank Isfordink, De-
venter (250 CC- 2 tact), Dinand
Tijhuis, Hellendoorn (250 CC- 4
tact) en Michel Visser Elsloo (250
CC- 2 tact). Het team staat onder
leiding van 'good-old' Toine van
Dijk uit Eindhoven.

Het Nederlands team is inmid-
dels naar Brazilië vertrokken,
waar vanaf 3 t/m 8 november de
'Zesdaagse' wordt verreden. Op
maandag 10 november worden
de coureurs weer in Nederland
terug verwacht.

STEPHAN BRAAKHEKKE:
"IK GA VOOR GOUD"!
Stephan Braakhekke is van de bei-
de "Graafschaprijders", niet alleen
de oudste maar bovenal de meest
ervaren coureur. Het wereldkam-
pioenschap Enduo is voor hem de
9e keer dat hij bij een Zesdaagse
aan de start verschijnt met als
hoogtepunt 1999 toen Stephan in
Portugal goud behaalde. (Om voor
een gouden plak in aanmerking te
komen moet je in zo'n zesdaagse
binnen tien procent marge van de
tijd van de winnaar finishen, voor
"zilver" is de marge tussen de 10
en 40 procent van de winnaarstijd.

Overigens heeft Braakhekke een
aantal keren deze 'zilver gekleurde'
medaille gewonnen, waarbij hij de
medaille in 1996 in Italië behaalt,
nog het meest koestert. Een me
daille tijdens een Zesdaagse in het
prille begin van zijn internationa-
le carrière. "Volgende week ga ik
voor goud, want zo ik heb verno-
men is het circuit in Fortaleza veel-
al zanderig en dat is beslist niet in
ons nadeel. Een zandcircuit ligt
ook mij wel", zo zegt Stephan
Braakhekke.

Intussen zijn de 'piepers' geschild,
want zo luidt de stelregel in huize
Braakhekke, wie het eerst van zijn
werk thuis komt die kookt, (part-
ner Monique is apothekersassis-
tente in Lichtenvoorde. Stephan is
werkvoorbereider/tekenaar bij "La-
lo" in Eibergen). In verband met
het geplande gesprek aan het eind
van de middag, ging het "schillen"
voor het praten en was Stephan

dus "de klos"! Zo beschouwt hij
het zelf echter niet, "ik vind koken
best leuk werk", zo liet hij weten.
Voor Monique een geruststellende
gedachte, in januari wordt de eerste
baby verwacht, dus zullen de kook-
kunsten van de aanstaande vader
natuurlijk goed van pas komen.
'Blijf je met die Vaderlijke' vooruit-
zichten dan nog wel motorrijden?,
zo informeerden we. Stephan: 'Mo-
menteel beleef ik nog veel plezier
aan de motorsport. Als ik gekozen
word voor het Nederlandse team,
wil ik volgend jaar nog graag mee-
doen aan de Zesdaagse in Polen.
Dan heb ik er tien W.K's opzitten,
een mooie gelegenheid om te stop-
pen. Er klinkt een aarzeling in zijn
stem. Hoe zo, aarzeling?

KNUPPELEN
Stephan: 'In 2005 wordt het we-
reldkampioenschap enduro in Fin-
land verreden. De Finse Enduro-
rijders zijn absolute wereldtop.
Joha Saalminen is al vijf jaar
achtereen wereldkampioen gewor-
den. In Brazilië is hij dan ook de
torenhoge favoriet. Een mentaliteit
van jewelste, de Finnen hebben
enorm veel voor hun sport over.
Deze Joha Saalminen verblijft in
de zomermaanden met nog een
drietal landgenoten in een camper
in Spanje. Aan de hand van een
strak schema, de hele zomer door,
rijden en trainen.

Endurorijden in Finland is 'knup-
pelen' in een groot bos. Rijden
over steile bospaden, paden met
veel steenslag, prachtig allemaal',
zo zegt Stephan Braakhekke.

Dus, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, mag de conclusie
getrokken worden dat hij ook nog
in 2005 het wereldkampioenschap
in Finland zal gaan rijden! Zoals
bij zoveel endurorijders, is ook
Stephan Braakhekke begonnen
met crossen. In 1988 op een 125 CC
crossmotor. In 1991 kwam daar de
enduro bij. Hij crosst nog wel, maar
de enduro is in Stephan's opvatting
het 'summum' van de motorsport.

Zegt hij: "Het rijden tegen de klok.
Je hebt wel tegenstanders, maar je
ziet ze in feite niet. Niet snel het
bijltje erbij neerleggen, doorzet-
tingsvermogen, zelfdisipline, dat
alles typeert een enduro-rijder. Je
moet goed met tegenslag om kun-
nen gaan. Wat ook van groot be-
lang is, je moet toch wel een beetje
technisch zijn. Zeventig procent
van een enduro- wedstrijd verdien
je in de werkplaats. Vandaar ook
dat ik wekelijks zo'n tien uur in de
garage doorbreng. Ben je A- tech-
nisch dan kun je je in een ééndags-
wedstrijd nog wel redden, maar
bij een Zesdaagse lig je er direct
uit", zo zegt hij.

AFGESCHEURD
Wat Stephan Braakhekke er niet
bij vertelt is, dat een enduro-rijder
ook hard voor zich zelf moet zijn.
Zes weken geleden is hij aan zijn
meniscus geopereerd. Drie weken
later alweer "op de motor". Hij
heeft nog een "kwaal". In novem-
ber, na terugkeer uit Brazilië, "nog
even" op bezoek bij de bekende
sportarts dokter van Tiel. Dan
wordt Stephan opnieuw geope-
reerd. "Iets" van de kruisband in
mijn knie is afgescheurd en dat
moet verholpen worden", zo zegt
hij. Hoe kun je dan in vredesnaam
een zesdaags wereldkampioen-
schap rijden. Dat is toch niet ver-
antwoord?"

Stephan: "De arts heeft niet ge-
zegd, "het kan niet". In mijn ogen
kan ik dus wel rijden. Indien een
"mission impossible", dan had ik
mij echt wel afgemeld. De laatste
weken gaat het prima, dus kan ik
er in Brazilië volop tegenaan", zo
zegt Stephan vastberaden.

ERWIN PLEKKENPOL:
"HET LIJKT MIJ PRACHTIG
OM IN BRAZILIË TE RIJDEN"
Erwin Plekkenpol is met zijn 22
jaar de Benjamin in het Trophyte
am dat aan de W.K. enduro in Bra-
zilië deelneemt. Met hem hadden
we aan de vooravond van zijn ver-
trek naar Fortaleza een gesprek
ten huize van Marcel Bulten in
Vorden. Marcel Bulten gaat mee

naar de Zesdaagse. Hij is namelijk
de sponsor, de manager, de "men-
tal-coach" van zijn neef Erwin. Dus
met andere woorden zijn "steun
en toeverlaat". Marcel: "Ik heb tij-
dens de W.K. ook een motor ter be-
schikking. In feite ben ik daar tel-
kens bij alle controlepunten en
crossproeven aanwezig, om indien
nodig, Erwin nog van advies te
kunnen voorzien.

Marcel en Erwin hebben, zo bleek
tijdens het gesprek, een bijzonder
hechte band. De 39 jarige Vorde
naar, nog altijd tijdens clubcross-
wedstrijden van de "Graafschaprij-
ders" en tijdens een aantal één-
dags- enduro's van de partij (tij-
dens de "Oost Gelerland Rit" be-
haalde hij nog een verdienstelijke
5e plaats) weet waar hij het over
heeft. In 1989 werd Bulten in de
Enduro kampioen van Nederland!
Marcel: "In die tijd ging Erwin veel
met mij mee. Hij vond het
prachtig. Tegenwoordig zijn de
rollen omgekeerd en vergezel ik
Erwin tijdens de wedstrijden. Zelf
ben ik dan ook wel een tikkeltje
nerveus, maar dat laat ik Erwin na-
tuurlijk niet blijken, ha,ha", zo
zegt de " oude rot" in het vak.

TWAALF JAAR
Erwin Plekkenpol begon in 1992
op 12 jarige leeftijd met het rijden
van clubwedstrijden op het "Del-
den- circuit" op een 80 CC cros-
smotor, die hij van Marcel Bulten
ten geschenke had gekregen. Een
jaar later viel Erwin al in de prij-
zen. Hij werd tweede in de klasse
Regio A In 1997 stapte hij over op
een 125 CC crossmotor en behaal-
de hij in de landelijke competitie
redelijke resultaten. In 2000 ( nog
steeds op de crossmotor) in de klas-
se Nationalen 250 CC Junioren een
tweede plaats in de strijd om het
Nederlands kampioenschap.

Enduro's doet Erwin "pas" sedert
2002. Zegt hij: "Wil je enduro rij-
den dan moet je in het bezit zijn
van een geldig rijbewijs, je rijdt tij-
dens een rit immers ook op de
openbare weg. In dat eerste jaar
reed ik in de klasse 250 CC- 2 tact",
zo zegt Erwin Plekkenpol. Thans
als "tweede- jaars" komt hij uit in
de Klasse C (boven 250 CC- 2 tact
plus 450 CC 4-tact). In de strijd om
de nationale titel bezet Erwin mo-
menteel de tweede plaats, achter
Holtenaar Erik Davids. "Erwin is
zeker zo goed als Davids. Tijdens
de "Oost Gelderland Rit" kwam
Erwin aan het eind van de dag

slechts 1,5 seconde tekort. Die tijd
verloor hij notabene op ons eigen
'Delden-circuit'! Erwin wordt in de
toekomst zeer zeker een keer Ne
derlands kampioen", zo is de vaste
overtuiging van Marcel Bulten.

Erwin zelf gelooft nog volop in
zijn kansen voor dit seizoen.

Zegt hij: 'Goed, Erik Davids staat
dan wel bovenaan, maar er zijn,
na terugkomst uit Brazilië, nog
wedstrijden in Hellendoorn en
Harfsen en bovendien nog de twee-
daagse kampioensrit van de KNMV,
eind november in Zelhem. Stel dat
Erik Davids een keertje uitvalt, je
weet maar nooit", aldus een op-
timistische Erwin Plekkenpol.

ENORME KICK
Erwin, in de zomermaanden actief
als crosser, vindt enduro-rijden
veel leuker. "Veel afwisselender, je
hebt helpers die zorgen dat je op
tijd bent en dan natuurlijk het
technische aspect. Het "snel repa-
reren" van de motor geeft een
enorme kick. Als er wat stuk is aan
de motor en je kunt het niet meteen
verhelpen, frustreert dat natuur-
lijk wel. Ik moet dan leren kalm te
blijven. Niet te gretig zijn. Bij elke
enduro leer ik", zo zegt Erwin.

Marcel Bulten: 'Ook een kwestie
van ervaring. Erwin is nog jong. Ik
kan nu in zijn tweede seizoen als
enduro-rijder al wel zien dat hij be-
ter met pech kan omgaan. Is ook
normaal datje eerst nog 'zoekende'
bent'. Erwin Plekkenpol heeft dit
jaar ook veel opgestoken tijdens
de jeugdopleiding van de KNMV.
In verband met zijn leeftijd maakt
hij deel uit van het Junior Trophy-
team (onder de 23 jaar). Erwin:
"Wij hebben met dit team enkele
trainingsstages en wedstrijden ge
had, onder andere in Frankrijk en
Italië. Zeer leerzaam allemaal".

Vanwege zijn prestaties is hij uit-
verkoren, net als vorig jaar, om
straks in Brazilië met de "grote
jongens" te rijden. Erwin: "Mijn
verwachtingen? Vorig jaar behaal-
de ik in Tsjechië zilver en dat pro-
beer ik in Fortaleza te evenaren".
Hij zal het daar zonder zijn groot-
ste fan (vriendin Annemieke) moe
ten doen. Te kostbaar allemaal. Jo-
ke Bulten, die haar man Marcel in
zij n succesvolle sportloopbaan ook
altijd vergezelde, gaat evenmin
mee naar Brazilië. De kinderen
moeten immers naar school", zo
zegt ze berustend!

Stephan: 'Ik ga voor goud'



Ratti 5 krijgt nieuwe Sporttassen Aanzicht Groeneweg en
Emmalaan verandert drastisch

Toon en Yvonne Rust van café
Uenk hebben als subsponsor
van Ratti 5 het gehele team van
nieuwe sporttassen voorzien.

Het team is Toon en Yvonne zeer
erkentelijk voor deze schenking
en heeft natuurlijk na de wed-
strijd in café Uenk de tassen nog
eventjes 'nat gemaakt'.

Voorzitter Freerk Boekelo sprak
blijk van waardering uit, en dank-
te namens sv. Ratti de subsponsor
'café Uenk' voor deze bijdrage en
de goede samenwerking.

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
in de race voor de Beste Super De Boer van Nederland!
Afgelopen mei is de Super de
Boer winkelwedstrijd van start
gegaan.

Ruim 350 winkels strijden om de
titel 'Beste Super De Boer van het
jaar' Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys is één van de
30 finalisten geworden en maakt
een goede kans om als beste Super
de Boer van heel Nederland te
worden bekroond.

De wedstrijd is uitgeschreven door
Laurus, de supermarktorganisatie

achter Super de Boer (en Edah en
Konmar) en draagt als thema
'EuroCup, wie scoort de hoogste
omzet?

Basisvoorwaarde voor een goed
draaiende supermarkt is dat je de
winkel gewoon goed op orde hebt.
Daarom worden de verschillende
Super De Boer winkels ook beoor-
deeld door een interne jury op
heel gewone dingen, o.a. voldoende
aanwezigheid van aanbiedingen,
presentatie van de producten,
hygiëne en klantvriendelijkheid.

De komende drie weken staat in
het teken van de finale.

Ook in deze weken zal uw winkel
weer zijn beste beentje voorzetten.

De uiteindelijke winnaar van de
wedstrijd zal met alle medewer-
kers een geheel verzorgd dagje uit
krijgen.

Kortom Yvonne en Wilbert Groten-
huys en hun team gaan voor: De
Beste Super De Boer Van Neder-
land.

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Spectaculaire muntenactie voor
toegangskaarten wintercircus
Vele toegangskaarten zijn al
uitgereikt. De actie loopt tot
uiterlijk 27 december of zoveel
eerder als de kaartjes weg zijn.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, va-
riété en circus. In deze opzet is dan
ook de artiesteningang vervangen
voor een decor in de stijl van een
authenthiek artiestencafé.

In het café heeft Jannie de leiding.
Zij krijgt de een na de andere ar-
tiest op bezoek. Als rode draad ont-
vangt zij deze gasten met de nodi-
ge kwinkslagen maar soms ook
vertederend.

De Belgische monteur Kaselowski
komt de piek op de kerstboom
plaatsen. Hiervoor gebruikt hij een
groot aantal stoelen. Boven op de
toren van stoelen maakt hij hand-
standen en jongleert hij als de bes-
te. Tijdens de feestavond in het
café blijkt hij ook nog te kunnen
balanceren met maar liefst zeven
stoelen op zijn kin.

In het café werken ook twee heel
bijzondere obers. Het zijn de zee
leeuwen Ed en Ted van de Clarris-
ons uit Engeland, met het grootste
gemak ballanceren zij flessen,
schalen en ballen op hun neuzen.
Wanneer hotdogverkoper Peter

Harrison dan ook nog komt bin-
nenvallen met zijn honden is de
chaos compleet.

GRATIS
Dit jaar is het nog makkelijker om
te sparen voor een gratis kaartje.
Dit kan op 2 manieren.
A: Bij uw dagelijkse boodschappen.
B: bij speciale actie artikelen. Bij
aankoop van twee actieartikelen,
iedere week twee nieuwe, ontvangt
men gratis een circusmunt ter
waarde van € 10,-.

Alle bezoekers ontvangen ook nog
eens een keer 2 consumptiebonnen.
Deze kan men inleveren voor een
zakje popcorn, een overheerlijke
suikerspin of een lekker drankje.

VOL IS VOL
Ondanks de extra voorstelling zal
ook dit jaar weer de regel 'Vol is
Vol' van kracht zijn. De eerste 2800
mensen die 25 muntjes inleveren
ontvangen een kaartje. Ook dient
men er rekening mee te houden
dat de voorstelling die de voorkeur
geniet al vol kan zijn.

Het blijft dus zaak om zo snel mo-
gelijk uw muntjes in te leveren.
Zie voor meer informatie de adver-
tentie.

Achterhoekse
Almanak
De Achterhoekse Almanak is er
weer. Ook de editie 2004 bestaat
traditiegetrouw uit drie delen:
allereerst typische almanak-infor-
matie zoals wetenswaardigheden
over het weer en de natuur, de
kalender etc. In het tweede deel
wordt uitvoerig aandacht besteed
aan allerlei organisaties die in de
streek werkzaam zijn of er zich
mee bezighouden. In het slotge-
deelte staan enkele artikelen o.a.
over het dorp Baak, de gemeente
lijke herindeling (en de gevolgen
voor kleine kernen), over slakken,
over het 25-jarig bestaan van het
instituut, over waterstaatskerken,
over bijnamen. Daarnaast is er een
dialect verhaal. De almanak is te
koop bij de boekhandel of bij het
Starting Instituut.

In week 46 (12 nov.)
extra aandacht voor

Sint Nicolaas.
Denk aan uw

Sint Nicolaas-
advertentie!

De grote kastanjebomen aan de
Groeneweg en de Emmalaan
hebben vele jaren het aange-
zicht en wooncomfort van deze
straten bepaald. Nu schijnen ze
aan het eind van hun Latijn te
zijn en wil de gemeente Vorden
de bomen vellen.

Volwassen bomen kappen is altijd
een aderlating, maar soms onver-
mijdelijk. Vereniging Bomenbe-
lang heeft de kastanjes een aantal
jaren nauwlettend in de gaten ge
houden en vast moeten stellen dat

de vitaliteit jaarlijks sterk is afge
nomen. Op grond van haar bevin-
dingen en de slechte toekomstver-
wachting zal de vereniging geen
bezwaar maken tegen het vellen
van de kastanjes. In deze zaak is
Vereniging Bomenbelang het dus
eens met de gemeente Vorden om
over te gaan tot velling. Wel pleit
de vereniging voor herplant van
bomen van een behoorlijk formaat
en zorgvuldige begeleiding.
De vereniging is alert op alles wat
met bomen te maken heeft en
houdt een oogje in het zeil.

Vorden goede leefgemeente
voor ouderen
Wethouder Wïchers hield voor
de samenwerkende Ouderen-
bonden PCOB\ANBO in Vorden
een duidelijk en aanspreekbaar
verhaal. Voorzitter Jan Olthaar
heette de aanwezigen welkom
en was blij met wethouder
Wichers als inleider, omdat hij
een luisterend oor heeft voor
de Ouderen-bonden. Graag had
hij een grotere belangstelling
verwacht.

De wethouder begon met een aan-
tal statistische gegevens, zoals:
Vorden is qua oppervlakte 4 keer
zo groot als Warnsveld en 2,5 keer
zo groot als Zutphen.

Hoe ervaren ouderen het wonen in
Vorden? 68% van de inwoners zegt
goed tot zeer goed; 27% zegt het
gaat wel en 5% ervaart het als slecht.
De gemeenten Gorssel en Warns-
veld scoren even hoog; Deventer
scoort het slechtst in deze regio.

Met betrekking tot de 65 + pas
scoort Vorden slecht;slechts 40-
45% maakt hiervan gebruik. Van
de ouderen geeft 5% aan een pro-
bleem te hebben; hierbij scoren
huishoudelijke werkzaamheden,
vervoer en gezondheidszorg het
hoogst.. Van de bewoners neemt
35% deel aan de aktiviteiten; 56%
zegt hieraan geen behoefte te heb-
ben.

Vorden zit in de laagste regionen,
wat het gemiddeld inkomen per
hoofd betreft. Wat het percentage
werkzoekenden betreft, scoort
Vorden met 3,1 % na Bathmen en
Gorssel het laagst. Ten aanzien van
de algemene voorzieningen ne-
men het Dorpscentrum en de Bi-
bliotheek een belangrijke plaats
in. Naast het zwembad verstrekt
de gemeente jaarlijks zo,n 800.000
euro aan deze voorzieningen.

Slechts 20% met een WVG-pas
maakt gebruik van de regio-taxi,
hoewel de resultaten van het op
tijd rijden veel beter zijn dan in
het begin.

Verder werkt de gemeente mede
aan de totstandkoming van het
één loket voor ouderen. Dit zal
voorlopig in De Wehme worden
ondergebracht. Spreker noemt de
voorziening van verpleegplaatsen
in De Wehme als een belangrijk
punt voor de ouderen in Vorden
die hierop zijn aangewezen. Daar-
na ging de spreker in op de kwijt-
schelding van schulden en andere
tegemoetkomingen voor inwo-
ners, die van een minima moeten
rondkomen. De Bijstandswet zal
voor inwoners jonger dan 65 jaar
belangrijk ongunstiger worden,
dan nu het geval is. Dit vanwege
bezuinigingen bij het Rijk.

In de pauze werden producten ge
toond, die door de Hobbyclub van
de SWOV zijn vervaardigd. Er wer-
den een flink aantal bestellingen
geplaatst.

Na de pauze werd de discussie over
de inleiding voortgezet. Vragen
werden gesteld over het winkelbe-
stand in Vorden, het centrumplan
en het tekort aan Seniorenwonin-
gen. Deze werden door de inleider
uitvoerig en deskundig beant-
woord. De voorzitter bedankte
wethouder Wichers hartelijk en
bood hem een attentie aan.

Tijdens deze bijeenkomst werd af-
scheid genomen van mevr.C.van
Reeuwijk, oud-voorzitter van de
PCOB, in verband met verhuizing
naar Zutphen. Tijdens de volgende
bijeenkomst op 27 november
as.zal de heer Joh.Pardij s vertellen
over de historie van Vorden aan de
hand van dia's.

Een muzikaal evenement

Met Jacqueline
De echte tango-liefhebbers heb-
ben haar al zien en horen optre-
den als bandoneónist in de
schitterende formatie Tango
Dorado, tijdens het concert dat
op vrijdagavond 27 juni onder
auspiciën van Group Ruurlo for
Arts and Music (www.gram-on-
line.tk) plaatsvond in de Oran-
gerie bij Huize Ruurlo: Jac-
queline Edeling.

Op zondagmiddag 9 november
komt zij opnieuw onder de vlag
van GRAM naar Ruurlo, nu voor
een solo-optreden op "Erve Klan-
derman", Slootsdijk 9. Zij zal een
tiental balginstrumenten (bando-
neon, harmonika, accordeon, etce
tera) demonstreren en bespelen.
Het geheel voorziet zij van een his-
torisch-musicologisch verantwoor-
de toelichting. Koffie of thee bij
het binnenkomen, alsmede een

drankje in de pauze, zijn bij de toe
gangsprijs inbegrepen. Gaarne wél
van tevoren telefonisch, per email
of met een briefkaart laten weten
met hoeveel personen men komt?

OVER JACOJUELINE
Als een echte expert op het gebied
van balginstrumenten bespeelt
Jacqueline Edeling praktisch elk
instrument dat tot deze groep be
hoort. Ze raakte bedreven in vele
muziekstijlen: van klassiek tot
folk, van country tot Ierse muziek.
Een definitieve keuze voor de tan-
go bracht haar ertoe zich volledig
te concentreren op de bandoneon;
zij studeerde daartoe bij onder an-
deren Carel Kraayenhof en Juan
José Mosalini. Jacqueline speelde
al in verscheidene tango-ensem-
bles en soleerde in een bandoneon-
concert van Piazzolla bij een Oos-
tenrijks orkest.



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

H dèBos

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

GEVRAAGD:
standhouders vlooienmarkt
zondag 16 november Sporthal de Veldhoek

Veldhoek (Hengelo).

Voor info of reservering
Javo, tel. (053)4611212

OPEN HUIS
31 OKTOBER, l EN 2 NOVEMBER A.S.
EEN EVENEMENT MET VOOR ELK WAT WILS. WANT ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL VERSCHILLENDE STIJLEN.

BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS LAAT u GRAAG SFEER PROEVEN. LETTERLIJK, WANT TIJDENS HET
OPEN HUIS ZULLEN STERRENKOKS DE ALLERNIEUWSTE KEUKENAPPARATUUR DEMONSTREREN AAN DE HAND

VAN EEN AANTAL HEERLIJKE GERECHTEN. MAAR ER IS MEER. ONDER ANDERE HEEL VEEL KEUKENNIEUWS EN

KEUKENVOORDEEL. Zo KRIJGT U TIJDENS HET ÜPEN HUIS BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN MAAR LIEFST

50% KORTING OP EEN AFWASMACHINE*. BOVENDIEN MAAKT U KANS OP EEN

GRATIS DVD-SPELER MET EEN CULINAIRE ONTDEKKINGSREIS. Uw KINDEREN? OOK DIE HOEVEN
ZICH GEEN MOMENT TE VERVELEN. ZlJ KUNNEN ZICH HEERLIJK VERMAKEN IN DE SPEELHOEK.

OF MEEDOEN AAN DE KLEURWEDSTRIJD EN ZO KANS MAKEN OP EEN UNIEKE SPEELGOEDKEUKEN.

U ZIET HET. HET OPEN Huis VAN BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS. DA'S LEUK VOOR IEDEREEN!

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl
Openingstijden: vrijdag 31 oktober 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 1 november 09.00 - 16.00 uur, zondag 2 november 11.00 - 16.00 uur

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

bossenbroek

Ruurloseweg 49
7255 DG Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 31 32
Fax: (0575) 46 51 58

Mobiel: 06 21580650
E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• bouwkostenadvies
• projectbegeleiding
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Voor relatie zijn wij op zoek naar een
vrijstaande woning/boerderij in het buitengebied.

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bw
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • 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 •

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 22 oktober
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 60,42%, 2 Mw. D. Hoftijzer/
Mw. K. Vruggink 57,92%, 3 Mw. R.
Webbink/Mw. G. Rossel 57,50%.
Groep: B
l Dhr. J. Duinkerken/Dhr. J. Post
63,54%. 2 Mw. M. de Leeuw/Mw. G.
Nulden 61,98%, 3 Mw. L. Lamers/
Dhr. H.J. Kip 56,25%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 20 oktober
A groep:
1. Heren Enthoven en Jansen met
58,8%, 2. Heren Hissink en den
Elzen met 57,9%, 3. Dames Gerich-
hausen en den Elzen met 57,5%.
B groep:
1. Dames Warnaar en van Alphen
met 61,3%, 2. Heer Meijerink en
mevr. Meijerink v.d. Weijde met
59,2 %, 3. Dames Groot Bramel en
Tigchelaar met 57,5%.

Voetbal

RATTI l - EDS l
Nadat Ratti vorige week vrij was,
moest Ratti afgelopen weekend
aantreden tegen EDS uit Ellecom.
Ondanks een groot aantal wijzi-
gingen die trainer Flip Pelgrum te
verwerken kreeg voor aanvang van
de wedstrijd, werd het een boeien-
de, open wedstrijd waarbij Ratti
uiteindelijk aan het langste eind
trok.

Vooral de eerste helft werd er (ove-
rigens door beide elftallen) zeer
goed gevoetbald. In het begin leek
Ratti wat nerveus van start te
gaan. Men ging wat slap in de du-
els en de passes kwamen niet goed
aan. Naarmate de wedstrijd vor-
derde kwam Ratti steeds beter in
het spel. Met name de achterhoede
blonk uit door strak en geconcen-

*" treerd te verdedigen. Ook voor-
waarts ging het steeds beter lopen.
Het middenveld wist de bal regel-
matig bij de voorhoedespelers te
krijgen. Dit resulteerde dan ook in
de nodige kansen. Vanaf de zij-
kanten werd goed de achterlijn
gehaald om de inkomende men-
sen op doel te laten schieten. Met
name met Michiel Gudde had de
tegenstander moeite.

Uiteindelijk werd er via een mooi
vlot lopende aanval vanaf de rech-

** terkant gescoord. Oscar Overbeek
gaf de bal strak voor en de voorhoe-
de van Ratti benutte deze kans
goed, 1-0 door Hoesein Jesil. Met de
ze stand werd ook de rust bereikt.

Na de rust kwam EDS fel uit de
startblokken. Van achteruit werd
er constant een man doorgescho-
ven. Hierdoor kwam Ratti behoor-
lijk onder druk, maar gaf ook mo-
gelijkheden voorin. Omdat het in-
middels heel hard had gereged
werd het speelveld er niet beter op.

» Het spel had hier echter weinig on-
der te lijden. Hoewel EDS massaal
aanviel, kreeg Ratti een aantal
kansen om de wedstrijd definitief
te beslissen. Helaas werd het doel
niet gevonden. Daardoor bleef het
wel tot de laatste minuut span-
nend. Ratti doelman Bert-Jan Kolk-
man was vandaag echter onver-
slaanbaar en hij had daarbij niet
alleen een engeltje op de lat, want
hij keepte ook uitstekend.

Al met al een heel goed resultaat
* voor Ratti. De club stijgt door deze

overwinning van de 10e naar de 5e
stek in de klasse 6c.

RATTI DAMES
Bredevoort l - Ratti l
Afgelopen zondag moesten de da-
mes van Ratti het opnemen tegen
Bredevoort. Ratti staat (in de 4e
klasse F) bovenaan met 18 punten
uit 6 wedstrijden. Ratti begon
sterk en dat resulteerde in twee

snelle goals. De verdedigers van
Bredevoort waren niet geconcen-
treerd aan het voetballen en daar
profiteerde Ratti van. In de 4e mi-
nuut werd er gescoord door Agnes
Bannink. Een corner werd slecht
weggewerkt door Bredevoort en
Yvonne Lancee twijfelde geen mo-
ment en schoot de 0-2 binnen met
een flinke pegel vanaf de zestien.
Hierna verdween de drang bij
Ratti voor de 0-3 en hierdoor kreeg
Bredevoort weer meer inzet. Een
aanval over de linkerkant bezorgde
Bredevoort de 1-2. Ratti was weer
bij de les en begon weer sterker te
voetballen. In de rust werd Ratti
flink opgepept door coach Peters.
Ratti ging op zoek naar de 1-3.

Marielle Peters bezorgde Ratti die
1-3 voorsprong in de 56ste minuut.
Bredevoort kwam nog met een
goede aanval, maar deze werd re-
soluut om zeep geholpen door
goed keeperswerk van Marijn
Bontje. Ratti knokte door en Brede-
voort verzwakte naarmate de tijd
verstreek. Agnes Bannink zorgde
vlak voor het eindsignaal voor de
1-4. Een terechte einduitslag.
Aankomende zondag zal Ratti om
de koppositie te handhaven zich
thuis wederom moeten bewijzen
tegen WWNA.

Programma l en 2 november
Sint Joris El - Ratti El, Ratti E2 -
Wolfersveen E3, Ratti Dl - Be
Quick Z. D2, Eerbeekse Boys C4 -
Ratti Cl, Diepenveen B2 - Ratti BI,
Ratti 5 - Zelos 6, Grol 9 - Ratti 2,
Ratti 3 - Witkampers 6, Neede 6 -
Ratti 4, Ratti l - WWNA l (dames).

WVORDEN
Vorden - Trias (gestaakt bij
stand 1-2)
In de 60e minuut staakte de
scheidsrechter de wedstrijd van-
wege een blessure. De laatste 30
minuten zal op een nader te be-
palen tijdstip worden gespeeld.
Vorden dicteerde de wedstrijd,
maar liet zich een aantal keren
verassen door de razend snelle
counters van Trias. Overigens
gingen aan beide tegendoelpun-
ten persoonlijke fouten vooraf.
Vorden krijgt nog een lastige klus
om de 1-2 achterstand in haar
voordeel om te buigen. Vorden
doet volop mee voor de Ie periode
titel.

Vorden zette vanaf de aftrap de
ploeg uit Winterswijk vast op eigen
helft. Het creëerde zich diverse
kansen, maar het ontbrak aan de
juiste afwerking. Een afstands-
schot van Rob Enzerink ging rake
lings naast en een kopbal van Erik
Oldenhave trof een zelfde lot. In de
10e kreeg Trias de bal niet meer
uit de doelmond weg en Ronald
Visser kon uit een scrimmage de
bal over de doellijn werken. 1-0.
Lang konden de geelzwarten niet
van de voorsprong genieten want
in de 15e minuut rolde door een
misverstand de gelijkmaker over
de doellijn 1-1. Inmiddels was door
de stromende regen het veld spek-
glad geworden en was er van goed
voetbal geen sprake meer. Toch
hield Vorden het betere van het
spel, maar Trias counterde gevaar-
lijk uit en doelman Borgonjen
moest een aantal keren reddend
optreden.

Vanaf de aftrap voor de tweede
helft kreeg Ronald Visser een uit-
stekende kans, maar de doelman
stond op de goede plek. Trias straf-
te een minuut later balverlies op
het middenveld af met een fraai
doelpunt 1-2. In de 60e minuut
raakte de scheidsrechter geblesseerd
en moest de wedstrijd staken.

Komende zondag gaat Vorden op
bezoek bij WG uit Gaanderen en
dan zal het uit een ander vaatje
moeten tappen wil het nog uitzicht
behouden op de Ie periode titel.

Uitslagen 25 en 26 oktober
DZC '68 Fl - Vorden Fl: 4-0
Vorden F2 - Brummen F2: 2-2

Vorden F3 - DZC '68 F4:1-5
HalleF2-Vorden F4: 3-9
Vorden F5 - Doesburg F3: 2-2
AZC El-Vorden El: 8̂ 1
Doesburg E3 -Vorden E2: 3-6
Vorden E3-ViodE5:1-2
Vorden E4 - DZC '68 El2: GO
Vorden Dl - Brummen Dl: 3-0
Zelos D2 - Vorden D2: 3-1
Viod D4 -Vorden D3: 2-2
Vorden Cl - Brummen C2: 3-1
Vorden C2 - Doetinchem MC5D: 7-1
Vorden BI - Be Quick Z. BI: 2-4
Vorden B2 - Groen Wit '62 B4: 3-3
Vorden l - Trias 1:1-2 60e minuut
gestaakt.

Programma l en 2 november
VIOD Fl - Vorden Fl, Vorden F2 -
Concordia Wehl F2, HC '03 F3 -
Vorden F3, Vorden F4 - Wolfersveen
F2, Vorden F5 - Keijenburgse Boys
F3, Be Ojiick Z. El - Vorden El, HC
'03 E5 - Vorden E4, Vorden E2 -
Wolfersveen El D, Vorden E3 -
Warnsveldse Boys E5, Angerlo
Vooruit Dl -Vorden Dl, Vorden D2
- Halle Dl, Vorden D3 - WHCZ D5,
WHCZ C6 - Vorden C2, Twello FC
BI - Vorden BI, Brummen B2 -
Vorden B2, WG '25 l - Vorden l,
Vorden 2 - DVC '26 4, Vorden 3 -
Pax 3, Vorden 4 - WVC 4, Vorden 5
- Pax 7, Pax 8 - Vorden 6.

SOCII
Socii kreeg koploper SHE op be
zoek en het was voor Socii de zaak
de punten in huis te houden. De
wedstrijd die werd geteisterd door
een geweldige hoosbui die goed
voetbal op het spekgladde veld
onmogelijk maakte met in de
eerste helft de betere kansen voor
Socii. De heren gingen met 0-0
thee drinken en na de rust leek
SHE de iets betere ploeg te zijn
met een flink aantal hoekschop-
pen maar verder kwamen ze niet.
Het was Henry Eggink die de rood
witte heren op een 1-0 voorsprong
schoot. Het publiek liep al weg de
reserves van SHE zochten ze kleed-
kamer op, het leek voor Socii goed
af te lopen. De scheidsrechter gaf
in de laatste minuut naar vele aan-
wij zingen van SHE spelers wel
heel makkelijk een strafschop aan
de gasten. Deze werd keurig inge
schoten en de Socii heren liepen
teleurgesteld van het veld, i.p.v. 3
punten thuis te houden verspeeld
men in de laatste minuut 2 pun-
ten en houd een kater over aan
deze wedstrijd.

Uitslagen 25 en 26 oktober:
Socii Fl - Pax F3: 5-2
DZC68 Eli - Socii E2:1-11
SteenderenDl -Socii Dl: 2-2
St. Joris Al Socii Al: 10-3
Socii - SHE: 1-1
Erica 76 - Socii 2: 7-1
Pax 7-Socii 3:1-1
Socii 4 - Rheden 4:1-1
Socii 5 - Zutphania 5: 3-5
Socii 6 - Reunie 6: 0-6

Programma l en 2 november
De Hoven Fl - Socii Fl, Socii El -
Zeddam El, Warnsveldse Boys E6 -
Socii E2, Socii Dl - Pax D2, Klein
Dochteren Cl - Socii Cl, Socii Al
- De Hoven Al, E.D.S - Socii, Socii 2
- ABS 3, Socii 3 - Wolfersveen 2,
Brummen 5 - Socii 4, Brummen 6
- Socii 5, Grolse Boys 5 - Socii 6.

Thijs van Amerongen
wint in Almelo
De RTVër Thijs van Amerongen
reed afgelopen zondag zijn Ie
nationale cross, hij won deze
wedstrijd. De veldrijder die nog
herstellende was van een trai-
ningskamp in Tjechië, had nog
geen superbenen. De cross ging
over veelal hobbelig weiland met
veel draaienen keren, dus zwaar
voor de rug. Van Amerongen
kwam na het startschot slecht
weg, hij schoot uit zijn pedalen
moest vanuit het middenveld naar
voren rijden, dit ging hem goed af,
na de Ie ronde van de 7 reed hij
al weer op kop, hij kon niet gelijk
wegrijden en er oi|̂ gnd een kop-
groep van 4 renners.

Deze vier reden ver voor de rest uit
en tijdens de vlucht moesten er 2
van de 4 renners passen, daardoor
kwam Thijs van Amerongen met
Rikke Dijkshoorn aan de leiding.
Hij reed in de laatste ronde vollebak
waardoor ook Rikke Dijkshoorn
afhaakte en van Amerongen de
bloemen won. Van Amerongen
rijd op zondag 16 november in het
Thechiesche Tabor, alwaar voor
het eerst een Europees Kampioen-
schap wordt verreden. Hij zal daar
rijden in het Nationale tricot.
De RTVër Richard Sleumer behaal-
de in Almelo nog een 27e plaats.
De RTVërs Martin Weijers uit Hen-
gelo (Gld.) en Gretha Klein Brinke
stonden aan de zijlijn, zij lopen
momenteel met rugklachten rond.
Rudi Peters reed een ongelukkige
wedstrijd met veel vallen en diverse
stuurfouten door een nat parcours
werd hij uiteindelijk 18e.

De RW organiseert op zondag 18
januari 2004 de 2e Rabo Kastelen-
cross. Dit alles gebeurd rondom
Kasteel Vorden, ook hier zullen de
RTV-ërs aan de start staan.

LR de Graafschap
Marleen Mokkink behaalde met
haar paard Monsigneur afgelopen
weekend een vierde prijs in de
klasse Ml tijdens de dressuurwed-
strijd in Lochem.

Volleybal

Uitslagen zaterdag 25 oktober
Dames
Pelgr. Dash D4 - Bas/Wivoc D3: 0-4
Pelgrum Dash D3 - W Grol D2: 4-0
Pelgr. Dash D5 - Dynamiek D2:4-0
Orion D3 - Pelgrum Dash D2: 0-4
Heren
Pelgr. Dash H2 - Bas/Wivoc H2: 3-1
Pelgrum Dash Hl - Wevoc H3:1-3
Meisjes
Pelgr. Dash MB1 - Orion MB2: 3-1
Longa'59 MC2 - Pelgr. Dash MC3:3-2
Pelgrum Dash MC2 -Tornado Laren
MC1:O4

Winant Hoenink
wint Vetnippel
Wisseltrophee'
De zaterdagmiddag door de VAMC
'De Graafschaprijders' georgani-
seerde grasbaanwedstrijden om de
zgn. 'Vetnippel- Wisseltrophee'
werd in de soloklasse gewonnen
door Winant Hoenink. Bij de zij-
spannen finishten Marco Visser en
Henk Mennink als eerste. De wed-
strijden, die onder leiding stonden
van Johannes van Kempen werden
gehouden op de Kranenburg. In
totaal kwamen er 25 solorijders en
zeven zijspannen aan de start.

De uitslagen waren als volgt:
Soloklasse: l Winant Hoenink,
Vorden; 2 Rudy Boesveld, Hengelo;
3 Marcel Bulten, Vorden; 4 Step-
han Harkink, Lochem; 5 André
Schoemaker, Zwolle.

Zijspanklasse: l Marco Visser/
Henk Mennink, Vorden; 2 Danny
Visser/A. Notten, Vorden; 3 Henk
Beltman/V. Beltman, Vorden; 4
Gerard Berends/D. Bats, Vorden.
Met deze grasbaan wedstrijd is te
vens een eind gekomen aan het
crossseizoen 2003.

Vlooienmarkt
Zondag 2 november is er weer een
gezellige vlooienmarkt in sporthal
't Jebbink in Vorden. Men kan
weer heerlijk snuffelen langs de
vele kramen met 2e hands spullen,
wellicht vindt men datgene waar-
naar men al zo lang op zoek was.
Men kan de sporthal vinden aan
het Jebbink 13 te Vorden.

De gezellige kantine is open en
men kan gratis parkeren. (Zie ook
de advertentie.)

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



EEKMARKIi
Superacties deze week

Runderriblappen
Hacheevlees

3 49•
3 99• %

2 99
•

Achterham gegrild 100 gram € l •

Verse, droge of rookworst
Q C 00

per stuk € 1.75 O voor € w •

Bij aankoop van €10,-

varkensrollade
van 6.35 voor

Elke week op de markt in Vordert uw vakslager DIJKGRAAF

Tegen inlevering van deze bon

rozen
999

Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

geen 4.99 maar

3 blokken
steekschuim voor

4e grat/s

De WinterSchilder brengt WinterWinst

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

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden • Telefoon (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

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

Open Dag
Donderdag 6 november

Het stond al geruime tijd
op ons verlanglijstje:

een nieuwe huisvesting voor ons kantoor in Hengelo. Op
29 september jl. was de verhuizing een feit. Dit moment
hebben wij tevens gekozen om van naam te veranderen.
Na een aangename periode van intensieve samenwerking
zal Accountantskantoor Th.J. Sloot verder gaan onder de
naam van Boschland Accountants & Adviseurs.

Ook op onze nieuwe locatie willen wij graag een ver-
trouwd adres voor u blijven. Met veel genoegen nodigen
wij u daarom uit onze 'open dag' te bezoeken op donder-
dag 6 november 2003 van 16.00 uur tot 20.00 uur. Ons
nieuwe adres is Raadhuisstraat 21, 7255 BK Hengelo (gld).

BOSCHLAND
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

H I E R S T A A T U
V A N T E K I J K E N

GLASKUNST

CADEAU
Varflux, ver vooruit en dicht bij u

VARILUX'

Naarmate u ouder wordt, kunnen uw ogen "minder" worden. Ook als u al een bril draagt. Misschien
bent u dan toe aan multifocale brillenglazen. Kies in dat geval voor Varilux: de meest gedragen en
praktische oplossing voor uw lees- en kijkprobleem. Tijdelijk krijgt u bij aanschaf een prachtig glas-
kunst-object van Royal Leerdam Crystal cadeau. Kom snel eens langs voor een vrijblijvend advies
of bel even voor een afspraak.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
ontactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

Zutphenseweg 7, Vorden
Telefoon (0575) 55 15 05

www.varilux.nl
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drukker i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Voeden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk
, , .—.

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RU U RLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



BRINKMAN
ALMEN B.V.

Installatie- en
mechanisatiebedrijf

Wij zoeken ter
versterking van ons
bedrijf een

zelfstandig werkende
installatiemonteur
(voor alle voorkomende werkzaamheden)

Heeft u interesse of wilt u nadere informatie,
neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact
met ons op.

Azinkdijk 8, 7216 NG Al men
Tel. (0575) 43 12 97 • Fax (0575) 43 12 10.

Zondag 2 november

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- 2e € 15,-.

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

HOBBYBEURS
2 NOVEMBER 2003
Bij café-restaurant

"KERKEMEIJER"

Ruurloseweg 51 te Borculo
Van 10.30 uur tot 17.00 uur

ENTREE € 1.00
KINDEREN TOT 12 JAAR 6RATIS

Kijk voor meer informatie op
WWW. HOBBY BEURS. COM

Tonny Juij
r7Z3>-
[/D

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Restaurant

De Tuinkamer

WILD ETEN IN DE TUINKAMER
met uitzicht op het mooie Achterhoekse coulissenlandschap

De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief drinken bij de open haard
en daarna genieten van de kookkunsten van chef-patron Jos Weel.

Naast de a-la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.

Op zondag 9 en 30 november organiseren wij een uitgebreid gastronomisch
WILDBUFFET

De prijs voor dit buffet, dat bestaat uit voor-, hoofd- en nagerechten, is € 31,- p.p.

Wijn- en spijs:
Zaterdag 22 november vier- of zesgangen wildmenu met bijpassende wijnen

en koffie met friandises na het diner: € 50,- resp. € 67,50 p.p.
Woensdag en donderdag: viergangenmenu met bijpassend wijnarrangement: € 45,- p.p.

(t/m donderdag 18 december)

Voor informatie en reserveringen:
Restaurant De Tuinkamer, Hotel-boerderij De Herberg

Hengeloseweg l, 7261 LV RUURLO, Tel. 0573-452147
www. hoteldeherberg. nl

Spoed!!
Wij vragen met spoed

Telemarketeers Financiële Dienstverlening m/v
Functie inhoud:

Leuke afwisselende baan, waarbij je afspraken gaat maken voor onze adviseurs.
Je hebt een commerciële instelling, je bent communicatief vaardig en je beheerst
de Nederlandse taal uitstekend. Verder heb je een prettige telefoonstem en ben je
een doorzetter. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de avonduren,

maar eventueel ook in de ochtend uren.
Je bent minimaal 12 uur per week beschikbaar.

Ook studenten en herintreders worden van harte uitgenodigd te reageren.

Telefonische reacties: 0573-408440,
vragen naar Marga Boom of Frank Hendriks.

Administratief medewerker m/v (full-time)
Functie inhoud:

Afwisselende functie waarin je het binnenkomende telefoonverkeer afhandelt.
Verder verricht je eenvoudige adminstratieve werkzaamheden ter ondersteuning
van de diverse afdelingen binnen het bedrijf. Je hebt een prettige telefoonstem,

beheerst de Nederlandse taal goed en je hebt een flexibele instelling.

Stuur je schriftelijke reactie ter attentie van Marga Boom.

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

Hef plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

DRUKWERK

>v
drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



BESTSELLER! Zo uit de oven,
meenemen en

smullen maar..."

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Sperziebonen
500 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPER

Hamlappen
Kilo

Dubbelfrisss
Diverse smaken

Literpak

Aqua
NERGENS Mosselen extra
GOEDKOPER Bak 2 kilo

Kinfik*
Salmonellavrij

500 gram

VisMarine
Visfilet

Bordelaise of Normandië
Doos 400 gram

Uniekaas belegen kaas
Vers van het mes.

Aan het stuk
Kilo

Pampers
Easy up pants of Airsoft luiers

Diverse maten
Pak 34-70 stuks

Aftel
Wasmiddel
Diverse soorten
Poederzak 1350 gram
pak 12-30 tabs,
flacon 1.5 liter
of navulzak 1.5 liter
5.99/6.09/6.39/6.49

Mona
Yomild drink
Diverse smaken

Literpak

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Frans stokbrood
Tarwe of wit.
Vers voor u gebakken
Per stuk ca. 400 gram

Chateau
Rouvière
Minervois,
Domaine
de la Roque,
Cötes du
Roussillon of
Domaine du
Fraisse,
Cöteaux du
Languedoc
Heerlijke wijnen
uit Frankrijk
Fles 75 cl.

mui

Pringles
Diverse smaken

Bus 200 gram 1.79/1.85
3 bussen naar keuze Treft u Bestsellers elders in dezelfde week

voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil
wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS
Jonagold

Handappels
Zak 1,5 kilo

RUIM 1000 ARTIKELEN IN PRIJS
PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7261 BG Ruurlo vriJd^ 8-°?:l1 -°?„ 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00

Tel. 0573 - 251056
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
44/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 30 oktober t/m zaterdag 1 november 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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