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Het leven in brons van Vordense
beeldhouwer Frank Letterie

Momenteel is bij.boekhandel
Loga in Vorden het boek ver-
krijgbaar "Het leven in brons
van Frank Letterie". Het boek is
samengesteld en vorm gegeven
door Peter Thoben uit Eindho-
ven en bevat een fraai overzicht
van de werken (o.m. beelden en
penningen) die de Vordense
beeldhouwer Frank Letterie in
zijn ruim veertig jarige loop-
baan heeft gemaakt. Dat alles
geïllustreerd met prachtige
foto's. Het boek is een uitgave
van museum Kempenland in
Eindhoven en kost euro 26,50.

Op de omslag prijkt een fraaie foto
van het beeld ( op sokkel) van de
bekende Vordense dichter A.C.W.
Staring die leefde van 1767- 1840.
Een beeld dat Frank Letterie
midden jaren tachtig in opdracht
van de gemeente Vorden heeft ge-
maakt.

"De gemeente zei tegen mij, maak
jij maar "iets" van Staring en toen
heb ik naar eigen inzicht het beeld
ontworpen", zo zegt de Vordense
beeldhouwer.

Het Staringbeeld, voor de ABN/AM-
RO bank, werd op 18 juni 1987
door Ir. D.M.W. Staring, een nazaat
van de dichter, onthuld. In datzelf-
de jaar werd het beeld van Staring
bekroond met de "Parel van Vor-
den", een onderscheiding die de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden
jaarlijks uitreikt. "Ik was toen blij
verrast", aldus Frank Letterie, die
de "parel" inmiddels een plaatsje
in zijn werkruimte heeft gegeven.

Wanneer we Frank Letterie in zijn
atelier aan de Hamminkweg op-
zoeken om met hem over zijn
boek te praten, is de bijna 72 jarige
kunstenaar druk bezig met het
vervaardigen van een ere- penning
die hij in opdracht van "Fundatie
van Renswoude", ter gelegenheid
van het 250 jarig bestaan van deze
stichting moet maken.

Op de voorkant van de penning is
mevrouw Maria Duijst van Voor-
hout afgebeeld. Deze vrouw, gebo-
ren in 1662, heeft in Den Haag, Ut-
recht en Delft weeshuizen ge-
sticht.

Om de kansarme kinderen die in
deze weeshuizen verbleven, de ge-
legenheid te geven een opleiding
te Volgen heeft zij voor dit doel in
haar testament geld nagelaten.
Daarvoor werd in 1754 de genoem-
de "Fundatie van Renswoude" op-
gericht. Wie Frank Letterie met de
bewerking van deze ere-penning
(die in brons zal worden gegoten)
bezig ziet, kan zich nauwelijks
voorstellen hoeveel tijd daarmee
gemoeid gaat.

Letterie: "Ik ben daar zes weken
mee bezig, niet aan één stuk, maar
alle dagen wel een paar uur", zo
zegt hij. Als het even kan en er zijn
voldoende opdrachten, dan werkt
hij het liefst alle werkdagen van de
week.

BOERDERIJ
Toen hij in 1978 aan de Hammink-
weg in Vorden een boerderij kocht
(zijn huidige woning) werd de var-
kensstal omgebouwd tot atelier.
"Wij woonden daarvoor in het
westen van het land. Mijn vrouw
Cokkie had al diverse keren aange-
geven weer terug te willen naar de
Achterhoek en toen we dit hier
konden kopen waren we maar wat
blij". Overigens is in het boek van
Frank Letterie een portret van
Frank's echtgenote afgedrukt. Een
tekening die hij in 1964 van haar
maakte.

De boerderij is in de loop der jaren
drastisch verbouwd tot kantoor,
zit-werk en leefruimtes. Aan de
achterzijde een fraai atelier met
een overzichtelijke uitstalling van
tal van werken, waarbij opvalt de
beelden van dieren, met blijkbaar
een voorliefde voor paarden.

Frank Letterie daarover: "Ik heb in-
derdaad "iets" met dieren. Met die-
ren kun je composities maken.
Kijk hier dit beeld met een groep
paarden. Het geeft mij de kick om
ze op drie poten te zetten", zo zegt
hij. Verderop "versieren" tal van
werken (beelden ) het huis waarin
Frank Letterie woont en werkt.

ARTISTIEK
Sinds 1961 is hij beeldhouwer.
"Een roeping"? , zo informeerden
wij. Zegt hij: "Ik weet het eerlijk
gezegd niet. Toen ik van de HBS af-
kwam, wist ik eigenlijk niet wat ik
wilde worden. Zo was ik een poos
vertegenwoordiger in woningtex-
tiel. Dat was toch eigenlijk niet
wat ik zocht. Ik wilde toch wel iets
artistieks gaan doen". Doordat
Frank Letterie ruim een halve
eeuw geleden militaire dienst wei-
gerde, kreeg hij een vervangende
"dienst" te vervullen bij de Rijks
Psychiatrische Inrichting in Eind-
hoven. Daar kreeg hij de kans om
met tekenen te beginnen.

Vervolgens begon Frank Letterie
een kunstopleiding aan de Konink-
lijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag en voltooide
hij de studie aan de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten in Amster-
dam. In 1961 won hij de gouden
medaille van de Prix de Rome en
maakte hij studiereizen naar Grie-
kenland en Mexico. Met grote re-
gelmaat exposeert Frank Letterie
zijn werk en krijgt hij talloze op-
drachten voor beeldhouwwerken
in de openbare ruimte en bij in-
stellingen en bedrijven. Ook als
medailleur weet men hem voor
penningopdrachten en portretpla-
quettes te vinden.

In het boek " Het leven in brons"
zijn tal van deze werken afgebeeld
zoals bijvoorbeeld het beeld "De
Bokkenrijder", in opdracht van de
gemeente Den Haag. " Moeder en
Kind" in Den Haag (opdracht
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Nederlanden 1845), "Amazone te
paard" in de gemeente Leiden. De
"kop"in brons van Jules Rooyaards,
collectie Museum Kempenland in
Eindhoven. Op de binnenplaats
van de Tweede Kamer staat het
beeld "Orpheus".

Een prachtig beeld van Tij l Uilen-
spiegel bij de Clopperschool in Rot-
terdam. Fonteinbeeld "Vrouw en
spelend kind" in Voorburg. De
"Watergeus" in Den Briel; "Schaap
met lam" in Utrecht en Maarssen.
Ook staan in het boek divers foto's
afgedrukt van verschillende "lief-
desparen" en niet vergeten te ver-
melden het beeld waarin de Vor-
dense beeldhouwer het boerenle-
ven in Bunschoten gestalte geeft.

Dat hij uiteindelijk toch beeldhou-
wer is geworden, blijkt toch wel
terdege met een roeping te maken
te hebben. Frank Letterie: "Op de
academie heeft een leerkracht
voor mij uitgeplozen dat er in to-
taal acht voorouders zijn geweest
met als beroep beeldhouwer".

Voorlopig lijkt hij de laatste beeld-
houwer in het geslacht Letterie te
zijn, hoewel zijn beide kinderen
wel wat van de artistielce kant van
vader Frank hebben overgenomen.

Zoon Tsjitse is als violist afgestu-
deerd aan het conservatorium, ter-
wijl dochter Martine landelijke be-
kendheid geniet als schrijfster van
kinderboeken.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 september (Bloemendienst) 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 september (Bloemenzondag) 10.00 uur ds. Rexwinkel uit
Steenderen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 september 10.00 uur ds. A. Hagoort (startzondag).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 uur ds. D. Westerneng (bloemenzondag);
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 uur woord- en coummuniedienst
(bloemendienst), m.m.v. kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 september 17,00 uur eucharistieviering, past. Zweers, dameskoor.
Zondag 14 september 10.00 uur woord/communiedienst, past. Broekman,
herenkoor.

Weekendwacht pastores
14 en 15 september f . Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisaitsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf 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
13-14 september B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 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 vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' 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 Informatleburo 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.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Infq 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 achterh>
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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke 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 .

• Zondagmiddag 21 septem-
ber van 15.00-17.00 uur:
Kunstkring Ruurlo brengt
weer een concert in de Oran-
gerie. Het bekende Ruurlose
koor Markant, met eigen com-
bo, treedt op met nummers uit
het jubileumprogramma. En-
tree 7,50 euro, incl. 1 con-
sumptie. Kaartverkoop v.a.
14.00 uur aan de zaal; in het
Huus, Wildenborchseweg 15,
op vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur en bij mevr. De
Leeuw, tel. 453830.

• Te koop: twee oude schilde-
rijen, salontafel met uitgesne-
den bovenblad en gedraaide
poten, meikrek, hang-/leg-
kast (opknapper) en tafeltje.
Alles uit de jaren '20-'30. Tel.
(0575)555921 na 18.00 uur.

• Peuterspeelzaal het Kraan-
kuikentje organiseert speel-
goed- en kinderkleding-
beurs. Tevens nieuwe Wikidi-
kleden te koop. Op vrijdag 19
sept. a.s. van 18.30 uur tot
21.00 uur in school "de Kraan-
vogel" te Kranenburg. U bent
van harte welkom.

• Mollen? Biedt zich aan mol-
lenvanger. Tel. (0573) 25 62
65/06 13422294.

• Te koop: kinderfiets 5-8 jaar.
Prijs € 35,-. Tel. (0575) 553103.

• Ervaren leraar Engels
woonachtig tussen Vorden,
Ruurlo en Hengelo is beschik-
baar voor conversatielessen
voor beginners en gevorder-
den. Zowel individuele als
groepslessen. Ook kunnen
lessen worden gegeven, aan-
gepast aan de wensen van de
leerling. Commercieel Engels
is mogelijk. Ik geef les in Itali-
aans voor beginners. Tel.
(0575) 556940.

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

• Yoga: gezondheid - ener-
gie. Vorden di.av. 9/9; Brum-
men - ma.av. 8/9; Dieren vr.av.
12/9. Proefles € 7,- 14 lessen
€ 98,-. Inl. Theo de Gans,
(0573) 441138. Meditatie in
Warnsveld.

• Tarot cursus. Voor wie
belangstelling heeft in het le-
ren leggen en gebruiken van
Tarot kaarten. Ik start in sep-
tember - oktober weer met
een cursus voor beginners.
De cursus bestaat uit 6 les-
sen van 2 uur per keer. Er is
de mogelijkheid voor een
ochtend of avond cursus.
Voor meer informatie of op-
gave: Energetisch Thera-
peute Joke Kempers, tele-
foon: (0575) 441939, e-mail:
jokekempers@planet.nl.

• Nieuwe seizoen start weer. In
de week van 07-10-2003 begin
ik weer met cursus bewust-
wording d.m.v. meditatie en vi-
sualisatie, reading, healing. Er is
nog plek voor een paar cur-
sisten. Inlichtingen Gineke Ad-
dink tel. (0575) 570482.

• Gevraagd: ruiter of amazone
met ervaring. Tel. (0575) 551662.

• Yoga: gezondheid - energie.
Vorden di.av. 9/9; Brummen -
ma.av. 8/9; Dieren vr.av. 12/9.
Proefles € 7,-14 lessen € 98,-.
Inl. Theo de Gans, (0573) 44 11
38. Meditatie in Warnsveld.

• Te koop: Jack Russell-pups
gladharig en laagbenig. Met
gezondheidsverklaring. Opge-
groeid met kinderen. Tel.
(0575) 46 21 31.

• Te koop: nest mooie Duitse
Herders met stamb. ingeënt en
ontw. Ouders HD vrij, goed
waaks, en lief bij kinderen. Hen-
gelo Gld, tel. (0575)46 1525.

• Herfstwandelen in Bohemen.
11-18okt. €225,-. Tel. (0575)
451718. www.voettochten.net.

• Ziet u op tegen de lange
winteravonden? Kom gezellig
bridgen bij V.B.C., in het
Dorpscentrum. Vanaf ma. 15
sept. (wekelijks) om 19.30 uur.
Info: (0575) 552485.

• Diverse soorten verse snij-
bloemen van eigen land. Te-
vens kalebassen. Alle dagen
open van 07.00-21.00 uur. Elly
Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• "Alderbastend" mooie kale-
bassen en pompoenen. Nij-
kamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. 521316.

• Wilt u het makkelijk heb-
ben met de verzorging van
uw haar? Bel Hanny! Voor af-
spraak bellen (06) 15102403
of 's avonds na 19.00 uur
(0575) 52 72 69. Nu ook bij
mij thuis knippen.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Gevraagd: zelfstandige
huishoudelijke hulp in jong
gezin, 6 uur per week, tijden in
overleg. Tel. (0575) 44 25 44.

• Te koop: grote en kleine
baaltjes kuilgras, stro, 2
Shetlandpony's, 2 Welshpo-
ny's en een veekarretje voor
kleinvee. Tel. (0573) 461640
Of (06) 12778894.

• Smeer 'm eens met tapena-
de! Wereldwinkel Vorden.

• Ontspannen tekenen! Teke-
nen op een andere manier, spe-
len met lijn en vorm, soms medi-
tatief, soms confronterend. Er
start een cursus mandala-te-
kenen op ma.och. en wo.av.
Eerste les ma. 22 sept. Tekener-
varing niet nodig. Verder begint
ook een combi cursus; een com-
binatie van mandala tekenen
maar veel vrijer en met andere
materialen zoals verf, krijt, ecoli-
ne, etc. wo. ocht. Rian Drok,
0575-542937.

• Verkrijgbaar: 3 gezonde,
speelse poesjes van 12 we-
ken oud. Fam. Nijenhuis, Kra-
nenburg, tel. (0575) 556463.
S.v.p. na 18.00 uur.

• Publiek van de praalwa-
genoptocht Wichmond/Vier-
akker bedankt voor jullie
waardering van ons werk aan
de bloemenwagen Goede Tij-
den Slechte Tijden. Praalwa-
genbouwers Delden.

• Hiep hiep hoera!!! Het is
echt waar, de liefste papa
van Vorden wordt morgen: 40
jaar. Kusjes van Sanne.

• Te koop: zeer mooie lichtge-
wicht tourcaravan 560 kg.
Bw.jr. '83 merk Home-Car, ty-
pe 38 GL. Eureka 3 pers. com-
pleet met toiletruimte, kachel,
koelkast, voortent + luifel. Prijs
€1.250,-, tel. (0575)553103.

• De Wereldwinkel heeft iets
druivigs onder de kurk en de
prijs is deze maand niet droevig!

• Dansles voor gevorderden!
Plaats: Vierakker, Ludgerus-
gebouw. Start lessen: 3 oktober
2003, daarna 17 oktober, 31 ok-
tober, 14 november, 28 novem-
ber. Aanvang: 20.00 uur. Kosten:
€ 4,00 p.p. per avond. Tel. opga-
ve op werkdagen tussen 19.00
en 20.00 uur (0575) 441581.

Tijd voor vitamines, en de stevige kost...

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 9 september t/m zaterdag 13 september.

Door ons vers gesneden...

Koolraap
400 gram €

Heerlijk Hollands...

Witlof
500 gram €

Een glas vol vitamines ...

Brazil perssinaas-
appelen
15 stuks €
't is de tijd van 't jaar...

Muscaat druiven

Nieuw en fris...

Komkommer ui
Salade 200 gram

149
Ssscherp geprijsd!

Roerbak pepers 949
500 aram € fc?500 gram

Lekker kantklaar...

Spaghetti Bolognesengg
geen 0.75 per ons maar € V/ •

500 gram €
169

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

LAAT ONS EENS VOOR U KOKEN!
DIVERSE KANT & KLAAR MAALTIJDEN!

Ze zijn er weer onze
Overheerlijke Roomboter

Speculaasjes

Appel kaneel vlaai

590 090
• groot € \Jmklein €

800 gr. nu voor €

lekker mals brood

f.50

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 september 2003.

Echte
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Dagmenu's
9 t/m 12 september 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 9 september
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 10 september
Mosterdsoep / karbonade de Rotonde met geb. aardappels en
groente

Donderdag 11 september
Zalmfilet met dillesaus en gek. aardappels en salade / yohurt fris.

Vrijdag 12 september
Pompoensoep / kipsaté met champignonssaus en aard. en groente

Maandag 15 september gesloten.
Dinsdag 16 september gesloten.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, diner-kado-cheques, ijssalon, catering,

lunch, koffie met huisgemaakte gebaksoorten.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Geboren om voor altijd van te houden.

Op 6 september 2003 onze zoon en mijn broertje
THOMAS JAN JURRIAAN

Thomas
De trotse ouders en zus zijn:

Arnold en Ina van der Stroom-Hammers
Femke

l
Dennendijk 5, 7231 RB Warnsveld
Tel. (0575) 57 09 93.

»

l Frans-Willem Bakker

l *.
Jacquelien Robbertsen

Hopen op 18 september 2003 in het huwelijk
te treden. De huwelijksvoltrekking zal plaats
vinden om 13.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

We willen samen met u God danken en Hem
een zegen vragen over ons huwelijk die be-
gint om 16.30 uur in de Gereformeerde Ge-
meente aan de Bezelhorstweg 54 in Doetin-
chem. In deze dienst zal dominee R. Katten-
berg ons voor gaan. We zouden het fijn vin-
den als u bij deze dienst aanwezig bent.

Na afloop van de dienst bent u welkom op on-
ze receptie van 18.30 tot 20.00 uur. In party-
centrum "De Kruisberg", Kruisbergseweg 172
in Doetinchem.

Kadotip >

Jacquelien Robbertsen
Berken laan 63
7255 XE Hengelo (Gld.)

Frans-Willem Bakker
Ringweg Randenbroek 48a

3816 CK Amersfoort

-U bent welkom vanaf 18 september aan de
Ringweg Randenbroek 48a in Amersfoort.

Wij hebben op 9 april ons 50-jarig huwelijk
gevierd met onze kinderen en kleinkind. Het
was hartverwarmend om zoveel bloemen,
cadeau's en kaarten te ontvangen.

Om dit jubileum te vieren houden wij op vrij-
dag 19 september een receptie van 15.30
uur tot 17.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

w

Gerhard Weevers

l &
f£\

Anneke Weevers-Oonk

Mocht u toch nog iets willen schenken, wij
stellen uw gift beschikbaar voor de Kanker-
bestrijding.

Christinalaan 12

"en ze laat meer achter
dan alleen haar voetstappen."

Wij zijn iedereen heel dankbaar voor de troost en
warmte die wij hebben gekregen na het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en "oma Vor-
den"

Leida Hilferink-Mengers
Diny Voortman-Hilferink
Jan Voortman
Henk Hilferink
Klein- en achterkleinkinderen

Lochem, september 2003.

Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
dan mag je God dankbaar zijn,
dat Hij je komt bevrijden.

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem be-
spaard is gebleven, geven wij kennis van het heengaan
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

Dirk Vruggink

in de gezegende leeftijd van 89 jaar.

Vorden: H.W. Vruggink-Groot Enzerink

Vorden: Alie Lijftogt-Vruggink
Arie Lijftogt

Niels
Thijs

Bennekom: Wilma van Veldhuisen-Vruggink
Henk van Veldhuisen

Fleur
Iris ,

3 september 2003
Zutphen, "Leeuwerikweide"

De Eendracht 9, 7251 GA Vorden

De begrafenis heeft maandag 8 september te Vorden
plaatsgevonden.

Ondanks je beperkte lichamelijke mogelijkheden
wist je met veel wilskracht telkens weer
nieuwe grenzen op te zoeken.

Na een ziekbed van enkele weken is toch onverwacht
en veel te vroeg overleden mijn lieve, altijd zorgzame
man en fijne kameraad

Marinus Adriaan Wassink

Hermien Wassink-Dijkman

op de leeftijd van 53 jaar.

6 september 2003
Slootsdijk 8a
7261 RS Ruurlo

Marinus is thuis.

Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 11
september van 12.30 tot 12.50 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Daarna zal om 13.00 uur de afscheidsdienst worden
gehouden in genoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Als u Marinus naar zijn laatste rustplaats wilt begelei-
den kunt u dit als uitnodiging beschouwen.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij
ons achterlaat, geven wij U kennis van het veel te
vroege overlijden van mijn lieve zoon, onze broer,
zwager en oom

Marinus Adriaan Wassink
echtgenoot van Hermien Wassink-Dijkman

op de leeftijd van 53 jaar.

Vorden: F.W. Wassink - Eskes

Bilthoven: Christien t en Jan Westdijk
Karin en Jan

Nick, Kim
Ingrid en Teus t

Sven, Mike
Diane en Rob

Vorden: Wim en Dinie Wassink
Marieke en Hans

Mirthe, Josha, Naomi
Ana en Johnny

Cliff, Glenn

Ruurlo, 6 september 2003.

Hiervoor lopen ze
de deur plat"

Inderdaad, deze week hebben welen nogal platte aanbieding.
Qua dikte van de schnitzels dan, de kwalitieit van 't vlees zelf is
hoog. Trouwens dat geldt ook voor ons service-niveau, want we

hebben ze al kant-en-klaar voor u gepaneerd.

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

PettO POIIO 100 gram 1°
Gebraden Kipfilet
100 gram

Griekse vinken
per 4 stuks

Kip Cordon Bleu
100 gram

Rauwkost salade
700 gram

2?9

O?9

O.75

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

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn partner, onze vader, schoonva-
der en opa

Johan Reintjes

betuigen wij u onze oprechte dank.

Magda, Heidi, Jelle, Diony, Mayckel,
Miriam, Tess en Jim

Vorden, september 2003

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde aclres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

• 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

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.

Praat mee in de
Cliëntenraad Wvg: nog
één deelnemer gezocht

De Vordense Cliëntenraad voor de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg) is nu bijna eenjaar actief.
Zij voorziet de gemeente van ad-
vies en commentaar bij de uit-
voering van de wet. De Cliënten-
raad bespreekt veel onderling,
maar overlegt ook met de verant-
woordelijk wethouder en/of de
beleidsambtenaar van de gemeen-
te. Het is een onafhankelijk or-
gaan dat bestaat uit zes personen,
onder wie één vrouw. De Cliënten-
raad zoekt nog een 7e deelnemer
en gezien de huidige samenstel-
ling gaat de voorkeur uit naar een
vrouw. De kandidaat moet in de
gemeente Vorden wonen en een
relatie hebben met de doelgroep.
Bijvoorbeeld doordat hij of zij zelf
gehandicapt is of familie heeft
met een handicap. Reken wel op
een tijdsinvestering van ongeveer
een dag per maand. Heeft u inte-
resse om zitting te nemen in de
Cliëntenraad, dan kunt u contact
opnemen met de heer C. van de
Pol (secretaris), tel. (0575) 55 41 68.

De speelplaats bij de Muziekkoepel
is vorige week donderdag voorzien
van een kabelbaan. Dit op speciaal
verzoek van de kinderen uit de
buurt. Jory Uenk en Alexandra
Groot Obbink hebben hiervoor vo-
rig jaar zelfs een handtekeningen-
actie gehouden. Hun wens is
opgenomen in het Speelruimteplan
van de gemeente. Wethouder
W.Chr. Wichers nam samen met de
buurtkinderen het nieuwe speel-
toestel in gebruik. Alle speelterrei-
nen in de gemeente zijn inmiddels
voorzien nieuwe speeltoestellen.
De uitvoering van het Speelruimte-
plan is daarmee gereed.

Kringloopshoppen leuk
voor iedereen!
Bent u op zoek naar een bank, computer, fiets, bepaald kinderboek of
serviesstuk en hoeft het niet persé nieuw te zijn, loop dan eens binnen
bij kringloopbedrijf De Omloop. "Je kunt het zo gek niet bedenken of
deze kringloopwinkel met vestigingen in Lochem en Zutphen heeft het.
En tegen voordelige prijzen", zo zegt Ria Aartsen, oud-wethouder van
Vorden en sinds enkele jaren bestuursvoorzitter van De Omloop." Maar
de meeste Vordenaren kennen ons vooral van het aan huis ophalen van
grof huishoudelijk afval en herbruikbare goederen." Wij hadden een
gesprek met haar om eens nader kennis te maken met de organisatie.

Kringloopbedrijf De Omloop ont-
staat in 1999 uit een fusie tussen de
kringloopbedrijven De Cirkel in
Lochem en Bruikbaar in Zutphen.
Vanaf die tijd is Ria Aartsen
voorzitter. Het bedrijf bestaat uit
drie poten. De verkoop in de win-
kels, de ophaalservice en er is een
werkleertraject. Op de Afvalkalen-
der staat het telefoonnummer van
de Kringlooplijn en het aantal Vor-
denaren dat belt om een afspraak te
maken voor het aan huis ophalen
van goederen groeit ieder jaar. Ria
Aartsen: "Het is natuurlijk ook erg
handig. Je zit midden in een
verhuizing en hebt grof huisafval
of je hebt een nieuw meubelstuk
gekocht en wilt het oude kwijt,
De Omloop neemt het gratis mee.
Wekelijks rijden we verschillende
routes. Zelf wegbrengen naar één
van de winkels mag trouwens ook."
De herbruikbare spullen gaan naar
de winkels, waar ze worden gesor-
teerd. Sommige goederen kunnen
na schoongemaakt te zijn direct de
winkel in, andere spullen worden
gesloopt en weer in elkaar gezet of
alleen de onderdelen zijn bruik-
baar. Dit werk, maar ook het

verkopen in de winkel gebeurt door
enkele vaste krachten, maar ook
door tijdelijke medewerkers die bij
De Omloop werkervaring opdoen
om hun kansen op de reguliere ar-
beidsmarkt te vergroten. In totaal
werken ongeveer 40 mensen bij het
bedrijf.

Breed assortiment

De kringloopwinkels in Lochem en
Zutphen zijn ruim opgezet. Het
assortiment is divers: van boeken,
meubels, serviesgoed en glaswerk,
tot wit- en bruingoed, kleding en
langspeelplaten. De goederen zijn
op soort gerangschikt en het aan-
bod wordt regelmatig ververst
(wekelijks nadat spullen opge-
haald zijn, komen er nieuwe din-
gen in de winkels op de plaats van
spullen die verkocht zijn). De be-
zoekersaantallen in de winkels
nemen jaarlijks toe. Mensen weten
de winkels steeds beter te vinden.
"Ons publiek is een doorsnee van
de bevolking. Mensen met een klei-
ne beurs, verzamelaars die op zoek
zijn naar bijzondere spullen, men-
sen die het niet nodig vinden een

nieuwe wasmachine te kopen,
maar ook prima met een 2e hands
toekunnen etc. We hebben ook
vaste klanten die regelmatig ko-
men snuffelen wat er in de win-
kels wordt aangeboden. Vooral
tussen de kleding, boeken en el-
pee's. Zij drinken ook steevast een
kop koffie in de koffiehoek, vinden
het gezellig bij ons", aldus Aartsen.
Deze weken weten veel studenten
de winkels te vinden op zoek naar
spullen voor hun kamers. Om de
aandacht op hun aanbod te vesti-
gen, organiseren De Omloop-
winkels regelmatig speciale acties.
"Een boeken- en platenmarkt, leu-
ke activiteiten om de fietsen of kle-
ding die we te koop hebben onder
de aandacht te brengen, maar ook
exposities van kunstenaars en
open dagen. Deze worden goed
bezocht, maar beter kan altijd!" De
kringloopwinkels zijn op geopend:
op maandag van 13.00 tot 17.00
uur, van dinsdag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur en op'i.V.' «dag
van 10.00 tot 16.00 uur. Adres ves-
tiging Lochem, Hanzeweg 20 in
Lochem, adres vestiging Zutphen,
Skagerakstraat la (naast Gamma
en de binnenkort openende Euro-
patuin ) in Zutphen. Voor het laten
ophalen van goederen kunt u de
Kringlooplijn bellen: (0573) 25 13
90 (van 08.00 tot 13.00 uur). De
gemeente betaalt De Omloop via
Berkel Milieu voor de ophaalser-
vice. Een deel van de afvalstoffen-
heffing wordt hieraan besteed, om-
dat via de winkels goederen
hergebruikt worden, die anders via
het grofvuil in de verbrandings-
ovens belanden. Dat is duur en
slecht voor het milieu. Bestuurs-
voorzitter: Ria Aartsen tot slot:
"Breng ook eens een bezoek aan
één van De Omloop-winkels en
laat u verrassen door het aanbod."

Ria Aartsen

B en W Vorden willen sporthal 't Jebbink opknappen
Sporthal 't Jebbink is aan een
opknapbeurt toe. Investeringen
zijn enige tijd uitgesteld omdat
gekeken werd naar de mogelijkhe-
den om de sporthal te privatise-
ren. Nu dit van de baan is, willen
burgemeester en wethouders van
Vorden aan de gemeentelijke
sporthal het benodigde groot on-
derhoud uitvoeren, met daaraan
gekoppeld het aanbrengen van
enkele belangrijke verbeteringen.
Het gaat onder meer om het ver-
vangen van de dakbedekking,
verschillende vloeren, het tegel-

werk in de natte ruimtes en het
sanitair, alsmede het aanbrengen
van geluidsarme dakventilatoren,
het publieksvriendelijker maken
van de entree, aanpassingen in de
keuken van de kantine en het ver-
beteren van de openbare verlich-
ting en de stalling voor fietsen/
brommers. De raad stemde er
eerder dit jaar mee in af te zien
van de privatisering van de sport-
hal. Wel legden de leden de wens
op tafel de sporthal grondig op te
knappen. De kosten van het voor-
stel dat burgemeester en wethou-

ders de raad nu doen, komen neer
op een bedrag van om en nabij
een half miljoen euro. Als de raad
toestemming geeft voor de uitvoe-
ring van het onderhoud, starten
de werkzaamheden in het voor-
jaar/zomer 2004 (dit is een perio-
de dat zo min mogelijk sporters
er last van zullen hebben). Op
11 september a.s. wordt het voor-
stel besproken in de opiniërende
raad. Naar verwachting besluit de
raad in de raadsvergadering van
eind november definitief over
het voorstel.



Open Monumentendag Vonden: Speciale
fietstocht langs unieke boerderijen
De Open Monumentendag is dit
jaar alweer voor de zeventiende
keer. Dit keer is het thema
'Boerenbouw'. In Vorden zijn op
zaterdag 13 september tal van
monumenten geopend voor het
publiek (van 10.00 tot 17.00 uur).
Er is voor deze dag een speciale
fietstocht ontwikkeld langs
unieke boerenbedrijven en
landgoederen in onze gemeente.
De fietsroute ligt klaar bij de VW
en is een aanrader voor iedereen.
De start is bij de NH-kerk. Daarna
leidt de route naar de Hackfortse
molen (een korenmolen) die voor
de gelegenheid in vol bedrijfis.
Van daaruit gaat het door land-
goed Het Hackfort, waarbij een
bezoek aan het kasteel en de
watermolen natuurlijk niet mag
ontbreken, richting Vierakker/
Wichmond naar het weidse
landschap van de IJssel. Verspreid
over de route zijn enkele boerde-
rijen te bezichtigen. Een tentoon-
stelling van oude en nieuwe land-
bouwwerktuigen is te bezoeken
bij boerderij 'Groot Enzerinck',
waar bovendien Vordense boeren-
dansers oude klederdrachten
showen. Bij boerderij "t Boshuis'
wordt een demonstratie brood
bakken in een ouderwetse (geres-
taureerde) bakoven gegeven. Na-
tuurlijk zijn de baksels te proeven
onder het genot van een kopje
koffie of thee. Ook de boerderijen
"t Wuusten-enk' die door Vereni-
ging Natuurmonumenten wordt
verbouwd tot regiokantoor en
woning, "t Waarle' (saksisch)
'Klein Kiefskamp' (nog groten-
deels in oorspronkelijke staat) en
"t Spieker' zijn te bezoeken. Op
de terugweg verandert het weidse

landschap weer in het voor de
Achterhoek zo kenmerkende
coulissenschap. De fietstocht
eindigt bij kasteel Vorden een
uitgelezen kans om dit kasteel
met een deskundige gids te
bekijken (er zijn meerdere gidsen
aanwezig; de laatste rondleiding
is om 16.40 uur). Fraaie monu-
menten van agrarische bouw-
kunst komen in de landelijke
omgeving van Vorden nog veel
voor. De boerderij verdwijnt
echter langzaam maar zeker uit
het Nederlandse landschap, onder
meer door vermindering van
agrarische productie, aanleg van
nieuwe grootschalige infrastruc-
tuur, nieuwe woonwijken en
industriegebieden en functiewij-
zigingen. Om deze ontwikkeling
landelijk onder de aandacht te
brengen en meer bekendheid te
geven aan de Nederlandse boerde-
rij, is 2003 het Jaar van de Boerde
rij. Breng 13 september a.s. ook
een bezoek aan de prachtige
historische bouwwerken die onze
gemeente rijk is! Tot slot: bij de
receptie van kasteel Vorden zijn
boekjes (gehele reeks van de
stichting Open Monumentendag)
te koop. Ook zijn er folders
verkrijgbaar over monumenten
en belangenorganisaties.

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
I 1 s e p t e m b e r 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag
II september 2003 om 20.00

uur in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom deze
openbare vergadering bij te
wonen.

Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
• Gemeentelijke herindeling

(mondelinge toelichting)
• Evaluatie dualisme
• Vragen CDA over reconstruc-

tie/toerisme
• Beleidsnota (ja/neen) nieuwe

landgoederen (mondelinge
toelichting)

• Aanpassing en groot
onderhoud sporthal

Spreekrecht

U kunt aan het begin van
deze openbare vergadering
spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeente-
bestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag
geen onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat.
U kunt u uiterlijk woensdag
tot 17.00 uur voor de raads-
vergadering aanmelden bij de
griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het
agendapunt waarover u
wilt spreken.

B en W Vorden reageren op ingekomen reacties
Centrumvisie: "Draagvlak onder bevolking is breed'
Nieuwe bestemming kan pand Sietsma redden

Op de Centrumvisie Vorden zijn
enkele tientallen reacties binnen-
gekomen bij de gemeente. Zowel
individuele inwoners als organisa-
ties hebben gereageerd, tijdens de
speciale informatieavond eind
mei of in de inspraakperiode die
daarop volgde. De reacties varieer-
den van opmerkingen over het
parkeren, de multifunctionele
accommodatie, de voorgestelde
veranderingen rond de Kerktraat
en de Dorpsstraat, het openbaar
vervoer, de aanleg van een park-
plein of brink achter de kerk tot
de rol van de klankbordgroep. De
meeste reacties gingen echter
over het pand van Sietsma op het

marktplein. Mensen gaven aan
dat dit pand niet afgebroken
moet worden, zoals in de visie
staat, maar een andere bestem-
ming zou moeten krijgen. Burge-
meester en wethouders, de ge-
meentelijke werkgroep en de
klankbordgroep zijn het hiermee
eens onder voorwaarde dat een
passende attractieve, publiekge-
richte functie voor het gebouw
wordt gevonden. Bijvoorbeeld een
horecapaviljoen, museum, galerie
of VW-kantoor. Als een dergelijke
functie niet wordt gevonden,
levert het behoud van het pand
een te grote beperking voor de
uitwerking van de Centrumvisie

op. Deze aanpassing wordt in de
definitieve Centrumvisie opgeno-
men. Voor het overige hebben
burgemeester en wethouders de
visie die er ligt, gehandhaafd. Na
het bestuderen van de reacties
concludeerden burgemeester en
wethouders dat er een breed
draagvlak voor de visie is. De ge-
meentelijke werkgroep en de
klankbordgroep Centrumvisie die
de reacties ook besproken hebben,
waren dezelfde mening toege-
daan. Dat betekent dat de klank-
bordgroep z'n vertegenwoor-
digende rol goed heeft vervuld.
Op 23 oktober beslist de gemeen-
teraad over de Centrumvisie.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Julianalaan 14, J.M. van Heugten, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 2 september 2003

Deze bouwaanvraag kunt u inzien tijdens openingstijden 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
• Christinalaan 9, J.B. Janssen, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

overschrijding rooilijn
• Het Hoge 22, G.F.J. Cleijsen, voor het plaatsen van twee dakramen in een woning
• Het Hoge 28, G.H. Woltering, voor het vergroten van een woning

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
• Hilverinkweg ongenummerd, nabij nr. 2, Stichting Scouting Vorden/Hengelo,

voor het bouwen van twee clubgebouwen, vrijstelling voor: geldend
bestemmingsplan

• Vierakkersestraatweg 24 in Vierakker, B. Mensinck, voor het gedeeltelijk
vernieuwen en veranderen van een boerderij, vrijstelling voor: deurhoogte

K a p v e r g u n n i n g e n
• Bleuminkmaatweg, gemeente Vorden, voor het vellen van l wilg.

In verband met de grote gevaarzetting geeft de burgemeester toestemming tot
het direct vellen van de bovengenoemde boom

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 22, G.F.J. Cleijsen, voor het plaatsen van twee dakramen in een woning

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Voetbalvereniging Vorden, voor het verkopen van snoep van 15 september t/m 4

oktober 2003 en van kerstbomen van 8 t/m 24 december 2003
• Peuterspeelzaal Ot en Sien, voor het houden van een fancy fair op 4 oktober 2003
• Nationale vereniging De Zonnebloem, voor het plaatsen van zes spandoeken ter

ondersteuning van een ledenwerfactie in de periode 18 oktober t/m 30 oktober 2003
• VAM.C. De Graafschapsrijders, voor het houden van de Oost-Gelderlandrit op

11 oktober 2003 (ontheffing).

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.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 16 september vanaf 12.00 uur behandelt de rayonarchitect van de

welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 28 augustus tot
en met 11 september, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 18 september behandeld in de voltallige welstandscommissie.
Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf
vrijdag 12 september 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 donderdag 11 september 2003
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 (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en 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.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n b e s l u i t e n o p a a n v r a g e n om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden liggen met ingang
van 12 september t/m 24 oktober 2003, ter inzage de besluiten op de aanvragen van:
• de heer B.A.W. Mensinck, Vierakkersestraatweg 24, 7233 SC Vierakker, om: een

oprichtingsvergunning voor een paardenhouderij, datum aanvraag: 2 maart 2003,
adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 24, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie R, nr. 672

• de heer A.EJ. Velthuis, Warkenseweg 4, 7251 HG Vorden, om: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een rundvee- en varkenshouderij,
datum aanvraag: 17 februari 2003, adres van de inrichting: Warkenseweg 4,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 454

• Jansen's Metaalwaren BV, Postbus 21, 7250 AA Vorden, om: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, vergunning voor de fabricage en opslag van kleine
metaalwaren, datum aanvraag: 14 januari 2003, adres van de inrichting:
Industrieweg l, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 874, 875, 170,
172 nr 832

De strekking van de besluiten/verleningen luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
zijn de vergunningen verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten zijn
niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o i G

Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 25 oktober 2003. Zij die beroep instellen
kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, willen de besluiten niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Badminton-Instuif 11 september

Flash-Vorden is weer met de
trainingen begonnen. Onder de
bezielende begeleiding van trai-
ner Johannes Muljokarno, erg
veteraan, maar nog steeds erg
snel, wordt de conditie op peil
gehouden en wordt er ge-
schaafd aan de techniek.

Daarna wordt er recreatief ge-
speeld, waarbij de onderlinge
krachten eens even gemeten wor-
den. De training op donderdag is

zowel voor de competitiespelers
als voor recreanten die het leuk
vinden om een shutteltje te slaan.
(Ongeveer de helft van de vereni-
ging bestaat uit recreanten.) Op
donderdagavond 11 september is
er een instuif-avond voor belang-
stellenden in Sporthal het Jebbink.
Na de trainingen is de zaal be-
schikbaar zodat liefhebbers uitge-
breid de kans krijgen om kennis te
maken met badminton en met de
leden van de vereniging. Mocht

men belangstelling hebben, dan is
men van harte welkom. Zorg wel
voor passend schoeisel dat in de
zaak gebruikt mag worden. Een ei-
gen racket meenemen is prima,
maar we hebben er uiteraard ook
een aantal beschikbaar.

Na de instuif-avond mag nog 3
keer gratis op de donderdagavond
meedoen, zodat men dan goed
kan beoordelen of badminton wat
voor u is.

Marcel Bulten in Superklasse
kampioen 'De Graafschaplijders'
Door in de zaterdagmiddag ver-
reden cross op het "Delden- cir-
cuit" de tweede plaats te pak-
ken, werd Marcel Bulten in de
Superklasse clubkampioen van
"De Graafschaprijders".

In de klasse 125 CC ging de titel
naar Bas Klein Haneveld. Christi-
aan Lichtenberg werd kampioen
in de klasse 125 CC, terwijl Wim
Schoemaker kampioen werd in de
klasse Recreanten. De crosscom-
missie van "De Graafschaprijders"
is uitermate verheugd over de stij-
gende deelname in de crosscompe-
titie. In totaal 53 deelnemers.

Er is volgens Wouter Memelink, se-
cretaris van "De Graafschaprij-
ders" duidelijk een landelijke
trend waar te nemen dat er een
stijgende behoefte is aan motor-
cross-accomodaties. "Wij zijn daar-
om blij dat er in Vorden nog steeds
en met toenemende belangstel-
ling gereden kan worden", zo zegt
hij. De commissie is verheugd over

de medewerking van bloembinde
rij Kettelerij, die het gehele jaar de
bloemen voor de diverse winnaars
beschikbaar stelde.

Op het 'Delden-circuit' kan nog tot
eind september getraind worden.
Daarna wordt het circuit gereed
gemaakt voor de 'Oost-Gelderland-
rit'. De enduro die meetelt voor
het Nederlands kampioenschap,
wordt verreden op zaterdag 11
oktober.

De uitslagen van de zaterdag ver-
reden wedstrijden waren als volgt:
Klasse 65/85 CC: l Bas Klein Hane-
veld 60 punten, 2 Torn Berends 54
punten.

Klasse 125 CC: l Wouter Dijkman
60 punten, 2 Christiaan Lichenberg
50, 3 Jasper Groot Roessink 48,
4 Niels Beek 47, 5 Job Koenders 46.
Klasse Recreanten: l Jan Koop 60
punten, 2 Wim Schoemaker 54, 3
Gert Michelbrink 48,4 Wilfred Ger-
ritsen 46, 5 Wiljan Veldhorst 44.

Superklasse: l Erwin Plekkenpol
60 punten, 2 Marcel Bulten 54, 3
Wienand Hoenink 50, 4 Andre
Schoemaker 44, 5 Johannes van
Kempen 43.

Eindstand competitie: Klasse 65/85
CC: l en clubkampioen Bas Klein
Haneveld 232 punten, 2 Torn Be
rends 216, 3 Bart Bosman 109.

Klasse 125 CC: l en clubkampioen
Christiaan Lichtenberg 259 pun-
ten, 2 Job Koenders 238, 3 Jasper
Groot Roessink 230,4 Wouter Dijk-
man 228, 5 Niek Langwerden 228.

Klasse Recreanten: l en clubkam-
pioen Wim Schoemaker 272 pun-
ten, 2 Gert Michelbrink 249, 3
Wilfred Gerritsen 230, 4 Jan Koop
202, 5 Harm Radstake 173.

Superklasse: l en clubkampioen
Marcel Bulten 276 punten, 2 Wie
nand Hoenink 240,3 Erwin Plekken-
pol 234, 4 Johannes van Kempen
218, 5 Rob Groot Tjooitink 207.

WD breidt inspraak uit,
door het houden van een
maandelijks spreekuur
Al meer dan 30 jaar houdt de
WD in Vorden maandelijks een
voor haar leden toegankelijk
fractieberaad.

Tijdens dit fractieberaad worden
alle op de raadsagenda staande
punten behandeld. Ook bij leden
levende wensen worden bespro-
ken. Ook komt het regelmatig
voor dat leden, vrienden of beken-
den meenemen, die hun probleem
voorleggen of meespreken over
aan de orde zijnde onderwerpen.

In het in augustus gehouden frac-
tieberaad stelden enkele leden dat
met de invoering van het dualisme
de inwoners van Vorden meer in
de gelegenheid moeten worden
gesteld om zich te laten horen.

Dit vooral omdat er geen mogelijk-
heid meer bestaat om in te spre-
ken tijdens commissievergaderin-
gen. De WD betreurt dit.

De WD fractie is van mening dat
door het vervallen van commissie
vergaderingen de inspraak van de
Vordenaren onvoldoende tot haar
recht komt.

Nu de gemeenteraad steeds meer
tegenover het college van B&W
komt te staan en een eigen verant-
woordelijkheid heeft, ligt het naar
het oordeel van de leden van de
WD voor de hand dat burgers zich
rechtstreeks tot gemeenteraadsle-
den kunnen wenden.

De weg daartoe moet wel gemak-
kelijker worden gemaakt vinden
zij. Vandaar dat is besloten om
met ingang van september 2003
maandelijks een spreekuur te hou-
den. En wel op iedere 3e maandag
van de maand.

tf kant daarvoor contact opnemen
met Bert Brandenbarg (fractievoor-
zitter).

Introductiecursus fitness start 3 oktober

ANBO stimuleert zinvol
bewegen voor senioren
De ANBO organiseert samen met
Sport- en gezondheidscentrum
'STRADA Sports' een introduc-
tiecursus 'Senioren Fitness voor
SO-plussers'.

De introductiecursus omvat vijf
vrijdagochtenden. De eerste (ken-
nismakings)bij eenkomst is óp vrij-
dagochtend 3 oktober. Wie op die
ochtend verhinderd is krijgt de ge
legenheid om dit op een later tijd-
stip in te halen.

Bewegen is gezond. Het bevordert
de weerstand en vormt een tegen-
wicht tegen ongewenste gewicht-
stoename. Trainen in een fitness-
centrum is een heel aangename
manier van bewegen.

Het is mogelijk om in overleg met
de instructeur het wekelijks trai-
ningsprogramma samen te stellen

en de momenten te bepalen wan-
neer men gaat sporten. Bij veel se-
nioren is het fitnesscentrum ech-
ter nog onbekend. Vandaar dat de
ANBO, samen met STRADA Sports,
senioren van 50 jaar en ouder over
de drempel wil helpen.

De introductiecursus legt de na-
druk op gezellig samen sporten
met leeftijdsgenoten. Dit is een
unieke kans om vrijblijvend met
zo'n fitnesscentrum kennis te ma-
ken vindt de heer Brandenburg, se-
cretaris van de ANBO-afdeling Vor-
den. Ook eigenaar/fitnessinstruc-
teur Sander Siebelink is enthousi-
ast over de samenwerking met de
ANBO.

Belangstellenden voor de introduc-
tiecursus kunnen zich aanmelden
bij het secretariaat van de ANBO-
afd. Vorden, tel.: (0575) 55 20 03.

Verhuizing Schildersbedrijf
Hasselo, sluiting winkel DecoHome
DecoHome Hasselo heeft beslo-
ten om zijn winkelactiviteiten
te stoppen. Dat zal op 29 sep-
tember gebeuren.

De opruiming van het winkel-
assortiment begint op l september,
terwijl de laatste dag zaterdag 27
september is.

Mevrouw Henny Hasselo en haar
medewerk(st)ers willen van de ge
legenheid gebruik maken om alle
cliënten alvast hartelijk te danken
voor het vertrouwen en de klan-

dizie. Het schildersbedrijf gaat
verhuizen naar Krashof 2 te Ruurlo.

De reden voor verplaatsing van het
bedrijf is onder andere het gebrek
aan ruimte, vooral praktische
werkruimte, terwijl ook de hui-
dige milieueisen een factor zijn
geweest. Als alles meezit, zal de
verhuizing van het schilders-
bedrijfin november plaatsvinden.

Op het nieuwe adres kan men dan
nog steeds verf bestellen of laten
mengen, even bellen met 45 12 87.



50% KORTING
en veel koopjes

Profiteer! Wees er sne

Laatste dag zaterdag 27 september

Korting geldt niet voor mengverven. D e c o H o m e

Alles contant of per pin. HASSELO
Barchemseweg 1, Ruurlo • Telefoon (0573) 45 12 87

14 SEPTEMBER KOOPZONDAG
ZIJN WIJ OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

ER ZIJN WEER VOLOP

HERFSTKRANSEN EN

HERFSTBLOEMSTUKKEN!

DE NIEUWE COLLECTIE

KALENDERS 2004 IS AL

WEER BINNEN!!!

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DE RAADHUISSTRAAT !!!

De Vbrdense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

RAADHUISSTRAAT 20
VORDEN

EEN AFSPRAAK
MAKEN OVER GE-

MEENTEZAKEN
Bel Bert Brandenbarg

De WD houdt
spreekuur op

DINSDAG

15 SEPTEMBER

in het gemeentehuis
van 19.00-20.00 uur

Bert Brandenbarg

Christinalaan 3b, 7251 AX Vorden
tel. (0575) 55 20 24 of 06-53 172 730

ptember
PEN DAG

10.00-16.00 uur
'oor iedereen die een kijkje achter de

schermen wil nemen.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWfi
NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Te koopt 't lekkerst hij



Vordenaar Gerwin Wijs kampioen
van Duitsland zijspancross

Kaspars links en Gerwin rechts dikke vrienden

De buurtbewoners van Vorde-
naar Gerwin Wijs aan de Holt-
maet hadden voor een leuke
thuiskomst gezorgd. In de voor-
en achtertuin wapperden de
vlaggetjes met bovendien een
passende tekst "Gratuliere".
Aanleiding tot deze begroeting
het feit dat "bakkenist" Gerwin
Wijs samen met "piloot" Marko
Happich, kampioen van Duits-
land zijspancross is geworden.
Dat gebeurde in Warching waar
het Duits/Nederlandse duo de
eerste manche won. De derde
plaats in de tweede manche was
voldoende voor de titel.

Hoe voelt dat om als Nederlander
kampioen van Duitsland te wor-
den, zo informeerden wij bij de
kersverse kampioen. Gerwin Wijs:
" Eigenlijk heb ik nog geen tijd ge-
had om hierover na te denken.
Komt bij dat ik direct na afloop
van deze beslissende race weer
naar Vorden ben gereden, want de
andere dag moest ik gewoon weer
naar mijn werk. De "beleving"
komt nog wel, op 22 november
worden wij in de woonplaats van
Marko Happich in Namburg, ( on-
der de rook van Leipzig) gehul-
digd. Naar ik heb vernomen wordt
het een hele happening, compleet
met fanfare, want met name in dit
deel van Duistland ( het voormali-
ge Oost- Duitsland) leeft de motor-
cross enorm. Dat blijkt ook wel
want ze hebben daar erg mooie
circuits en bij alle wedstrijden veel
publiek", zo zegt de Vordenaar.

Dat Gerwin Wijs weer op tijd bij
"de baas" wil zijn, heeft alles te
maken met de opstelling van zijn
werkgevers Herbert en Richard En-
zerink richting hem. "Ik heb het
daar prima naar mijn zin. Zij ge-
ven mij alle ruimte om mijn sport
te beoefenen, dus voor mij een
enorme sponsoring. Ze leven ook
zeer met mij mee", zo zegt Gerwin
die op zijn beurt bij het grondver-
zetbedrijf "bergen" werk verzet.
De 32 jarige bakkenist rijdt pas
voor het tweede seizoen met Mar-
ko Happich.

"Eigenlijk wilde ik na afloop van
het seizoen 2000/2001 stoppen.
Hoewel, het lijkt wel een virus, een
paar maanden later begon het
toch weer te kriebelen. Ik ben toen
eind 2001 een paar keer als bakke-
nist bij Marko ingevallen. Dat ging
zo goed dat wij in 2002 samen 32
wedstrijden hebben gereden, met
als resultaat een tweede plaats tij-
dens het Duits kampioenschap en
een vijfde plaats in de strijd om
het wereldkampioenschap. En dan

nu wel Duits kampioen en wat de
WK betreft denk ik dat wij als vijf-
de of zesde zullen eindigen. Voor
ons dus wederom een prima sei-
zoen", zo zegt Gerwin Wijs.

VERTROUWEN
Het afgelopen seizoen reed het
duo zo'n 45 wedstrijden. Gerwin:
"Marko en ik vullen elkaar goed
aan. Tijdens de race wordt er geen
woord gewisseld. Bij bijvoorbeeld
inhaalmanoeuvres weet Marko
precies wat ik doe. Vertrouwen in
elkaar is de basis van goed rijden".
Eén aspect bij zijn teamgenoot
vindt Gerwin jammer. "Marko is
bij de start te voorzichtig, mij kan
het niet hard genoeg gaan. Ik heb
ook nooit angst dat er iets zal ge
beuren. Door onze zwakke start
moeten we elke wedstrijd van
"heel ver" komen. Het is voor ons
daarom altijd een soort "inhaal-
wedstrijd" en dat kost kracht. Tij-
dens de wedstrijden om de Duitse
titel kunnen we de startproble-
men meestal wel weer goed ma-
ken. In de strijd om de wereldtitel
lukt dat niet.

De huidige wereldkampioenen
Willemsen/Stupelis en de num-
mer twee Sergis/ Verbrugge zijn
wat dat betreft een klasse apart.
Daar kunnen wij niet aan tippen.
We kunnen ons wel meten in de
strijd om de plaatsen 3 t/m 7" zo
zegt Gerwin Wijs.Materiaalpech
kan natuurlijk altijd roet in het
eten gooien, zoals onlangs in Per-
nes- les- Fontaines, toen Happich
en Wijs een ijzersterke wedstrijd
reden, maar helaas brak de krukas
van het motorblok.

VERKERING
Gerwin Wijs heeft overigens als
bakkenist al een hele carrière ach-
ter zich. Niet als "piloot". Dat
merkte ik in 1989 toen ik solo reed
in de klasse 125 CC (cross). Echt
waar, het leek nergens op. Eigen-
lijk kan ik zelf helemaal niet rij-
den, laat mij maar in de bak zit-
ten", zo sprak Gerwin tot onze ver-
bazing. Toen de Vordenaar verke-
ring kreeg met Mariël Notten, de
dochter van de ex- wereldkam-
pioen Bart Notten, merkte deze
laatste een beetje gekscherend op,
"zeg Gerwin je moet het eens als
bakkenist proberen, maar ik denk
dat het je toch niet lukt".

Dat liet Gerwin Wijs zich geen
tweede keer zeggen. Als bakkenist
bij Tjeerd Stapelbroek ging het vrij
aardig. Vervolgens reed hij als bak-
kenist bij Freddy van Hamond alle

NK wedstrijden. In 1993 belandde
Gerwin bij Gerton Kops uit het Bra-
bantse land, in de bak. Eenjaar la-
ter Nederlands kampioen. Gerwin:
"Ik moet je heel eerlijk zeggen,
kampioen van Duitsland worden
is mooi, maar mijn eerste Neder-
lands kampioenschap gaf meer
voldoening". In 2000 werd het Ne-
derlands landenteam, waar Ger-
win als bakkenist deel van uit-
maakte, Europees kampioen. De
vijfjaren dat hij met Gerton Kops
reed, dus eenmaal nationaal kam-
pioen en de andere seizoenen tel-
kens bij de eerste drie. Wat betreft
het wereldkampioenschap behoor-
de het duo bij de sub-top, altijd bij
de eerste tien.

HEIMWEE
Echtgenote Mariël, de kinderen Bo
( 7) en Robin (4) en niet te vergeten
schoonvader Bart Notten, zijn Ger-
win's grootste supporters. Mariël:
"Als het even kan, gaan we mee.
Bij wedstrijden in verre landen
wordt het een beetje moeilijker.
Gerwin vindt het trouwens hele-
maal niet leuk wanneer we er niet
bij zijn. Hij heeft dan vaak last van
heimwee en wil na afloop van een
race dan ook zo snel mogelijk
weer naar huis. Of ik de races span-
nend vindt? Ja dat kun je wel zeg-
gen. Tijdens de eerste meters kijk
ik nooit, niet dat ik bang ben dat
er wat gebeurt hoor". Daarna volgt
ze de wedstrijd met kennersblik,
want als dochter van een voorma-
lig wereldkampioen is haar het
crossen als het ware met de paple-
pel ingegoten.

Motorcrossen is een dure sport,
ook op topniveau. Gerwin daar-
over: " Ik kan met behulp van
sponsors net zo'n beetje quitte spe-
len. Ik hoop echter nog steeds dat
ik de maandelijkse vergoeding van
500 euro krijg. De NOC/NSF vers-
trekt deze vergoeding c.q subsidie
namelijk aan alle Nederlandse top-
sporters die in hun tak van sport
de A- status hebben. En die heb ik.
In de praktijk blijkt echter dat het
een heel "getouwtrek" is om het
geld te krijgen. Tot op heden niets
ontvangen.

Als ik ons wedstrijdprogramma
van volgend jaar bekijk (Gerwin
rijdt in 2004 opnieuw met Marko
Happich), eerste wedstrijd Mos-
kou, twee weken later Bulgarije,
twee weken daarna Kroatië, daar-
na Letland, dan loopt het qua reis-
kosten flink in de papieren. Dus
heb ik nog geen flauw idee hoe we
dat financiële plaatje straks moe-
ten invullen", zo zegt Gerwin Wijs.

Wereldkampioen eet wat
Hollandse pot schaft!
In huize Wijs verblijft sinds
maart jongstleden ook een we-
reldkampioen, Kaspars Stupe-
lis, de bakkenist bij Daniël Wil-
lemseii. Twee weken geleden
werd het duo in lichtenvoorde
wereldkampioen. Voor Kas-
pars is het bakkenist zijn een
baan, dus is hij in feite full
prof. Hij kan met crossen meer
verdienen dan bij een gemid-
delde baan in zijn geboorte-
land Letland.

Mariël Wijs: "Voor zo'n jongen
is het niet te doen, dat hij tij-
dens het seizoen regelmatig
naar huis gaat. Te duur. Wij
hebben toen aangeboden dat
hij tussen de wedstrijden door
bij ons in huis kon komen.

Begin oktober gaat hij weer terug.
Het is een leuke jongen, hij heeft
een beetje heimwee, een beetje

liefdesverdriet, want hij ziet zijn
vriendin zo weinig". En wat zegt
Kaspars zelf: "Ik kan het met
Gerwin heel goed vinden, een
echte vriend. Gerwin doet het als
bakkenist erg goed, tijdens de
wedstrijd proberen we het elkaar
natuurlijk wel moeilijk te ma-
ken", zo zegt hij.

Tijdens een weekje "rust" houdt
Kaspars zijn conditie op peil met
wielrennen en hardlopen. "But
on october the fifth I go home to
my girlfriend, I like it very
much", aldus de 21 jarige bakke-
nist uit Letland die, al spreekt hij
Duits er toch de voorkeur aan
geeft om de pers in het Engels te
woord te staan.

Mariël Wijs tot slot: "Kaspars is
een gemakkelijke jongen in de
omgang en bovendien lust hij
alles wat de hollandse pot schaft"!

Uit de Homeopathiepraktijk
.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Dit is de eerste van een serie
columns met voorbeelden uit
mijn praktijk. Het is de bedoe-
ling dat ik elke twee weken aan
de hand van een gezondheids-
probleem de klassiek homeo-
pathische werkwijze zal be-
spreken. Daarmee wil ik u een
duidelijker beeld geven van wat
klassieke homeopathie is, en
ook wat het niet is.

Vaak heeft men er geen idee van
met welke klachten men bij mij te-
recht kan en hoe de werkwijze van
een klassiek homeopaat is. Ik wil
in deze tweewekelijkse column
aandacht besteden aan veelvoor-
komende klachten die vaak goed
te behandelen zijn door homeopa-
thie op de juiste wijze toe te pas-
sen. Een homeopathisch middel
werkt namelijk pas optimaal als
het specifiek op uw klachten is
voorgeschreven.

Aan de hand van anonieme prak-
tijkvoorbeelden wil ik laten zien
hoe het voorschrijven van een ho-
meopathisch geneesmiddel nu
precies tot stand komt. Deze week
wordt een ernstige hoofdpijn-
klacht besproken.

HOMEOPATHIE
BIJ HOOFDPIJN
Een wat gezette man van 54 jaar
met een gelige huid, komt bij mij
op consult omdat hij last heeft van
ernstige migraine, die onbehan-
delbaar lijkt. Hij heeft hier weke-
lijks last van. Voorafgaand aan een
aanval gaat hij vaag, schemerig en
soms 'flikkerig' zien. Vervolgens
wordt hij misselijk, en krijgt hij
het gevoel alsof er een strakke
band om het voorhoofd klemt. Hij
voelt dan een enorme hitte in zijn
gezicht en zweet veel. Het liefst
gaat hij dan liggen en doet hele-
maal niks.

Van nature is hij vrij kritisch naar
anderen en naar zichzelf, "en
soms wat snel geïrriteerd". Verder
heeft hij regelmatig last van eten
wat verkeerd valt, soms komt het
er na een paar uur allemaal weer
uit. Van melk heeft hij ondervon-
den dat het zijn maag geen goed
doet.

Ik stel een profiel van hem op,
waarbij ik de kenmerkende klach-
ten combineer, en zoek vanuit
klassiek homeopathische princi-
pes naar een middel dat past bij
juist deze persoon met die klach-
ten. Gevolg is dat de migraine één
keer minder heftig is, maar daarna

precies zoals altijd. In het volgen-
de gesprek vertelt hij dat hij, na
mijn advies, bijzonderheden is
gaan opschrijven m.b.t. zijn mi-
graine, dingen waar hij anders
niet op lette. Zo meldt hij dat hij
tijdens de migraine meer speeksel
moet wegslikken dan anders. Ook
kan de migraine "zich in enkele
uren verplaatsen van de linker-
naar de rechterkant van het voor-
hoofd, en daarna weer terug". Dit
is een bijzonder symptoom en
daarom een bruikbare "richting-
aanwijzer" naar een specifiek pas-
send geneesmiddel!

Ik geef hem daarom een ander ho-
meopathisch middel. Dit geeft
aanvankelijk een lichte vererge-
ring van de klachten, homeopat-
hisch gezien een goed teken. Zes
weken na gebruik van het laatste
middel blijkt deze patiënt nog
maar één keer migraine te hebben
gehad, minder zwaar en hinder-
lijk dan daarvoor. We zitten dus
op de goede weg.

Na vier maanden is de migraine
verdwenen. Wel heeft hij "af en
toe wat lichte hoofdpijn, maar dat
is niet te vergelijken met hoe het
voorheen was. Meestal maak ik me
dan gewoon te druk over kleinig-
heden". Opvallend is ook dat hij
nu minder last heeft van eten dat
verkeerd valt en voelt hij zich fit-
ter en energieker. Het homeopat-
hisch middel heeft dus zijn hoofd-
pij nklach ten verholpen maar ook
een verbetering gebracht in zijn al-
gehele vitaliteit.

Het voorschrijven van een goed
passend homeopathisch genees-
middel luistert dus heel nauw.
Het is als het ware 'maatwerk'.

Alleen het homeopathisch genees-
middel dat precies bij uw totale
klachtenbeeld past, kan een blij-
vende oplossing voor uw klachten
zijn.

De homeopathie kent veel genees-
middelen bij hoofdpijn, maar
welk middel kan nu uw klachten
verhelpen? Een klassiek homeo-
paat kan dat vóór u en samen mét
u uitzoeken.

Tot over twee weken, wanneer ik
over reumatische klachten zal
schrijven.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd. Gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst', De
Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld.
Tel. (0575) 52 64 76.



DE NIEUWE COLLECTIE

björn
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IS BINNEN.
HEREN-, DAMES- en KINDERJACKS

WIND- EN WATERDICHT, DIVERSE KLEUREN
30 MODELLEN

ive on stage in üe öalustradezaal:

M A X

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelwea/Varsseveld. (0315) 24 14 51 t/o De Radstake

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,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Kijk voor

nieuws

ook op:

De nieuwe winterjassen zijn binnen:
BJORNSON, LIFE LINE,,o.a. bekende merken

Tevens treft u bij ons van deze bekende merken ook een
ruime collectie winterjassen voor kinderen!!!

Natuurlijk zijn wij ook uw adres voor:

- WERKSCHOENEN (maddog, grisport etc.)
- SPIJKERBROEKEN (Bram's Paris) in diverse kleuren
- TRUIEN, POLO'S, SWEATERS etc.
- REGENKLEDING

Uw winkel voor een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11
7255 KC HENGELO GLD.
Tel.: 0575-46 21 39
Fax: 0575-46 22 05
e-mail: goosheng@tref.nl

GOOSSENS

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur
giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie.

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt

deze mensen. Helpt u mee?

Er is nog zoveel te doen.

Vragen over epilepsie?

0900-8212411 (€0,10 per minuut)

Postbus 270 • 3990 GB Houten

www.epilepsie.nl VOOR
GOEDE DOELEN

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

©

Astma Fonds advieslijn
informatie, coaching en adviezen op maat voor iedereen die te maken heeft

met astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)

Bel: 0800-2272596 (gratis)
werkdagen 10-14 uur

advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.astmafonds.nl

Astma
Fonds



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING
AG

Op zondag 14 september

is er in Vorden

koopzondag

van 72.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

1 SCHOENHANDEL GIESSEN
3 FASHION CORNER
4 HELMINK

5 BLEUMINK TWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN

8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE KINDERMODE

10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 WEULEN KRANENBARG
13 VIDEOTHEEK VORDEN
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 KLUVERS VORDEN

16 BRUNA
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA



Harmonicadag bij café-restaurant-zalen De Herberg

Koopzondag 14 september a.s.
te Vorden
Zondag 14 september wordt er weer

Koopzondag in Vorden gehouden.

De deelnemende winkeliers hebben

diverse akties voor het winkelende

publiek.

Finale onruimin
Tuinmeubelen
Grasmachine's

Barbeques

TIXk'TS
Af M A l IT T H P T M P T E l V C T ƒJ E M A A K T H E T M E T F I X E T

BARENDSGN
Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden • Tel. (0575) 552159 • Fax 551040

interieurs

OPRUIMING
design showroommodellen

25 tot 50% korting
12- 13-U september

vrijdag 9.00 - 21.00 uur. zaterdag 10.00 - 17.00 uur. zondag 11.00 - 16.00 uur

EXCLUSIEVE SHOW
presentatie nieuwe collectie

zaterdag 20 september
van 10.00.tot 17.00 uur

Met expositie van
schilderijen van
Séphina
Bij aankoop van minimaal € 3000.-
op zaterdag 20 september, maakt

u kans in het bezit te komen van
dit schilderij van Séphina t.w.v.
€1500.-

Graag tot ziens!

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.wimpolman.nl

In het dorp wordt de sfeer

verhoogd met een draaiorgel,

terwijl bij café-rest. De Herberg

de harmonicadag wordt gehou-

den. Vele harmonica-spelers zul-

len de mooie klanken ten gehore brengen.

Voor de kinderen is er een springkussen

opgesteld. Bij Bleumink Tweewielers vindt

op het parkeerterrein achter de zaak "een

pleinmarkt" plaats van gebruikte fietsen.

Al met al reden genoeg om Vorden te

bezoeken.

Vorden, men is er hartelijk welkom!

KLUVERS VORDEN
DE DIERENSPECIAALZAAK
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

KOOPZONDAG AANBIEDING:

Ie HENGELSPORTARTIKELEN STERK AFGEPRIJSD TOT 50/0
2e BOLCHRYSANT MET PRACHTIGE RIETEN MAND ^ A

SLECHTS^ ̂
3e 10 BLIK WfflSKAS NAAR KEUZE VAN € 8,90 VOOR €

Dé dierenspeciaalzaak

muzikale
modeshow
op zondag 14 september

Een sfeervolle ambiance, de mooiste modecollecties en
heerlijke achtergrondmuziek, dat geeft pas echt een warm
gevoel. Wij laten u de collecties zien van o.a. Sandwich,
Rosner, Esprit, Mexx, Les Bleus, Street One en Cecil.
Beleef het mee tijdens onze muzikale modeshow op
14 september. Koopzondag in Vorden 12.00 - 17.00 uur.

Shows elk uur tussen 13.00 - 16.00 uur

Burg. Galleestraat 9, Vorden - tel. (0575) 55 13 81



ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding
voor de sportieve

man en vrouw.

Voor alle kinderen tussen de vijftig en honderdachtentachtig
centimeter

is er weer volop keus

(MEISJES EN JONGENSKLEDING NU VANAF MT. 50 T/M 188)

EXIT :- CAKEWALK WOODEN
BUTTONS

Koopzondag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

ZONDAG EPTEMBER
halen we^tie BEZEM erdoor

4MM^b> ^̂  ^—

Kortingen tot wel i O /O
Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

VOOR HET
ALLERLAATSTE
PLAATSELIJKE
NIEUWS:

Grote tweedehands
fietsenmarkt
Speciale markt prijzen

klnderfietsen • dames- en herenfietsen
sport- en ATB fietsen

Scholieren en studenten opgelet
Nu speciale station- en schoolfietsen.

Nu ook huur fietsen.

Koopzondag aanbieding
Buitenband vanaf 3.50
Stadsfietszadel 3.50

Led verlichting voor of achter van 5.95 VOOf 2.95

Nieuwe fietsen
Speciale prijzen model 2003

Vrijdag 12 september 8.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 13 september 8.30 tot 17.00 uur

In Vorden extra op
Zondag 14 september 12.00 tot 17.00 uur

PROFILZf*
DE FIETSSPECIALIST Ê^^

DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

gratis bezorgdienst

Kijk ook op www.contact.nl
voor het allerlaatste nieuws

HAARDEN- EN
KACHELSPECIALIST
onder andere:

• Faber

• Dru H£

• Jotul

• Barbas

• rvs Rookkanalen
HHHHHBHHHIH^HHHHH

Vakkundig advies en volledige installatie

Haarden- en kachelspecialist

BAR€ND5€N
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59 • FAX (0575) 55 25 58



Aalten
Apeldoorn

Borculo
Borno

Dedemsvaart
Didam

Doesburg
Eibergen

Goor
Haaksbergen

Hardenberg
s-Heerenberg

Hengelo
Lichtenvoorde

Lochem
Losser
Neede

Nijverdal
Oldenzaal

Ommen
Raalte

Rheden
Terborg

Tubbergen
Ulft

Vorden
Wierden

Winterswijk
Zevenaar

iiaag

Alle jassen
25% korting

ï mf mode voor het héle gezin

C C A C LJ l f\ KI 1 Raadhuisstraat 2,
r M D rl l U IN } Vorden

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 551505

Alle
zonnebrillen

25%
KORTING

(alleen op zondag 14 september)

KOM OOK ZONDAG 14 SEPTEMBER A.S.
KIJKEN NAAR DE NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE
BIJ

CORNER

^ ̂  ̂ fjLJlij'JP0 ^e

Vorden Zutphenseweg 8

Bij aankoop van een paar schoenen

GRATIS STAATSLOT
met kans op MEGAprijzen
alléén op zondag 14 sept.

SCHOENMODE
Beatrtxpleèn 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Gte8en.Shoes.nl BGtesen@Shoe8.nl

SportMttM

www. contact.nl
daar vindt je het wel

DIVERSE MEUBELEN O.A. BANKSTELLEN • FAUTEUILS • WANDKASTEN ETC.

• Vrijdag 12 september 20™ KORTING

•Zaterdag ISseptember 4O™ KORTING

60% KORTINGZONDAG 14 september
Geopend van 12.00 - 17.00 uur

Vorden Eibergen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551514 Tel. 0545-474190
w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l VIJFENVEERTIG JAAR

Helmmk heeft voor het

najaar weer nieuwe

meubelprogramma's

ingekocht. Daarom moe-

ten we snel ruimte maken

in onze toonzalen in

Vorden en Eibergen.

Vandaar deze speciale

stuntverkoop van bankstel-

len, fauteuils en kasten.

Nu kopen betekent honderden

euro's besparen!

(Alleen geldig voor meubelen met
het speciale "Stuntverkoop"label)

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



WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

an der Wal b.v.

'ostbus 37 7250 AA Vorden
et Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Schoonmaakbedrijf

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

Magere runderlappen
Varkensrollade
er is weer Balkenbrij
Runderrookvlees •
Rundermuis ui<,€4.49

Elke week op de markt in Vorden UW VakSlagCF UI JK U K AA l

20 Rozen
2 bossen bloemen
2 Cyclamen
10 Violen
Bolchrysant

4.99

5.°°
5.°Q

3."

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

10.00-12.30 en 13.30-18.00
uur

part
SIERBESTRATINCEN

BESPAAR
elke maand veel geld!

onze
voordeel
hypotheek v.a.2,8%

Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 • 40 84 40

£NA Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

Nederland b.v.

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

SHIATSU
(vorm van acupressuur)

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve werking.

Zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor allerlei klachten,

van lichamelijke en psychische aard en voor het

verbeteren van de algemene gezondheid.

Voor meer informatie of een behandeling op afspraak

PRAKTIJK VOOR DE CHINESE GENEESKUNDE

Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden

Tel. (0575) 55 65 00
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Albers & Tanis
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tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z
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door dr. W.J.C. Haas,

Prinses Christinalaan 18
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Het wrattenspreekuur is
verplaatst naar dinsdag-

middag 30 september

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter
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min. 3 dagen.
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Sparkling Life
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• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing

• energie
• betere sportprestaties

Belt u:

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl
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Free-Wheel organiseert unieke
9-daagse schaatsreis naar Canada
In samenwerking met Canada
Specialist Travel Canada organi-
seert free-wheel, schaatsspecia-
list en sprotorganisatiebureau
uit Vorden, van 24 februari t/m
3 maart 2004 een schaatsreis
naar Canada. Tijdens deze unie-
ke reis zal er niet alleen ge-
schaatst worden op het Sylvan
Lake in de Provincie Alberta
maar ook op de befaamde
Olympic Oval in Calgary.

De reis wordt afgesloten met een 3-
daags verblijf in de Canadese Rocky
Mountains, waar o.a. kan worden
geskied, gelanglaufd of worden
deelgenomen aan een sleehonden-
tocht over The Icefields.

Het hoofddoel van de reis is schaat-

sen op het Sylan Lake waar o.a.
door het intitiatief van Evert van
Benthem afgelopen winter voor
het eerst een marathon werd geor-
ganiseerd.

Twee vertegenwoordigers van free-
wheel hebben afgelopen winter
aan de 'try-out' van dit bijzondere
evenement deelgenomen en wa-
ren zeer onder de indruk van de
professionele aanpak en de uitste-
kende kwaliteit van het ijs.

Het schaatsen op het Sylvan Lake
werd gevolgd door een korte trip
naar de Canadese Rocky Moun-
tains en afgesloten met schaatsen
op The Olympic Oval. Met deze drie
elementen in het programma is er
door Freewheel en Travel Canada

een unieke reis samengesteld,
waarin men op een bijzondere ma-
nier kan kennismaken met de Ca-
nadese winter en de diverse winter-
sportmogelijkheden in de provin-
cie Alberta. Zowel voor schaatslief-
hebbers als voor degenen, die deze
reis willen combineren met een
korte ski-vakantie in een van de
mooiste ski-gebieden ter wereld
een zeer aantrekkelijk program-
ma.

De reis nodigt ook uit voor familie
bezoek en deelname aan het Silver
Skate Festival, dat in Edmonton
wordt gehouden. Dit festival vindt
plaats in het weekend voorafgaan-
de aan de schaatsreis. Er bestaat
een mogelijkheid om bij Neder-
landse gastgezinnen te overnachten.

23 jaar wild eten in de Achterhoek

Culinaire verwennerij
in herfst en winter

Durf j ij de uitdaging aan?
AVHanzesport start op zaterdag 13 september

In 15 weken, de afstand
van 16 km kunnen lopen
en daarna in 14 weken
de 1/2 marathon
Vanwege het succes van vorig
jaar en het succes van de '10 km
groepen in gestolen tijd' wil AV
Hanzesport mensen met door-
zettingsvermogen uitdagen om
wederom mee te doen aan Fase
1. In 15 weken de l O Engelse
mijlen (16.1 km) te volbrengen
en Fase 2. In 14 weken de l/z ma-
rathon te lopen.

Iedereen loopt op zijn eigen ni-
veau, men start op zaterdagmor-
gen 13 september a.s op sportcom-
plex Noordveen te Zutphen.

Er wordt lx per week getraind
gedurende l tot l!/2 uur onder

gediplomeerde begeleiding, wan-
neer er behoefte is kan men dit op
maandagavond uitbreiden met
een interval training.

De trainingen staan in het teken
van een rustige en verantwoor-
delijke opbouw voor iedereen.

De training zal uit verschillende
niveaus bestaan, dit vanwege het
mogelijke grote verschil in snel-
heid en ervaring. Als uitgangspunt
gaat men ervan uit dat minimaal
35 minuten aaneen gelopen kan
worden. Voor nadere informatie
kan men terecht bij Ton ten Have,
telefoon 55 28 27. *

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:

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

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

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

SEPTEMBER
9 ANBO middagfietstocht vanaf

Kerkplein.
10 HVG Wichmond, startavond.
10 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Stege.
10 Bridgeclub BZR in het Stamper-

tje-
11 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
13 Open Monumentendag.
14 Koopzondag met o.a. harmoni-

cadag.
14 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd Oude IJssel.
14 VRTC de Achtkastelenrijders

najaarstocht.
17 HVG Wichmond, reisje.

17 N.B.V.P. vrouwen van Nu, avond
over Annie M.G. Schmidt.

17 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

17 Handwerkmiddag Welfare bij
de Wehme.

17 HVG dorp Vorden, liedjes etc.
17 Bridgeclub BZE in het Stamper-

tje.
17 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 St. Vriendenkring Klein Axen,

peter Gouw.
23 HVG Wichmond, bezoek aan

Rechtbank.
23 Chr. Vrouwenver. Passage, ds.J.

Kool.
23 N.B.V.P. Vrouwen van Nu, mid-

dagfietstocht Huize Voorst.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje.
25 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
25 PCOB/ANBO, dr. Sterringa.
25 Volksfeest Linde, toneelavond.
26 Volksfeest linde, vogelschieten.
27 Volksfeest Linde, spelen
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen.
30 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Heide Gosselink en Gert
Kraayenzang.

Start Nieuwe
Seizoen N.B.V.P.
vrouwen
N.B.V.P. vrouwen van nu opent
woensdag avond 17 septemer
in de Herberg het nieuwe sei-
zoen met een avond vol plezier
over het werk van Annie M.G.
Schmidt, Mevr. Peelen vertelt
erover en Mevr. van Holthe zal
typetjes uitbeelden.

Verder in de komende maanden
vele cursussen o.a. porselein schil-
deren, waterlelie maken enz. niet
te vergeten de reisjes met fiets of
auto, een feestavond in samenwer-
king met het Ringbestuur.

De vereniging heeft ook verschil-
lende interesse groepen onder
andere Tuinclub, Volksdansen,
Handwerken, Kegelen en een Lees-
kring.

Het nieuwe boekje met dit alles
ligt terinzage in de bibliotheek.,
daar in staat o.a. te lezen wat de
missie is van de N.B.V.P., een orga-
nisatie van vrouwen met hart voor
de leefomgeving in plattelands- en
stedelijke gebieden, die elkaar wil-
len ontmoeten, hun creativiteit
willen ontplooien, aan hun per-
soonlijke ontwikkeling willen wer-
ken en die met krachtige stem wil
participeren in de hedendaagse
maatschappelijke ontwikkeling.

Nieuwe leden zijn van Harte wel-
kom kom een avond vrijblijvend
bezoeken.

Epilepsie:
soms ben je er

even niet bij

^ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur
giro 222111

l op de 150 mensen heeft epilepsie.

Soms zijn zij 'er even niet bij'. Er vallen

gaten in hun leven. Het Nationaal

Epilepsie Fonds helpt deze mensen.

Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen.

Vragen over epilepsie?

Postbus 270 • 3990 GB Houten

www.epilepsie.nl

Elk najaar reizen vele duizenden
landgenoten en Belgen naar
onze streek af. Want dan staan
de wildgerechten namelijk cen-
traal en zijn er bijzondere ar-
rangementen, geknipt voor een
meerdaags bezoek.

Dat seizoen loopt ieder jaar van
half oktober tot en met eind de
cember en dertig (hotel)restau-
rants serveren dan die heerlijke
wildgerechten. Begeleid door een
uniform aanbevolen wildwijn: de
Yalumba Barossa Shiraz 2000.

Het is nu al voor het drieëntwintig-
ste(!) jaar, dat de restaurants en
het Achterhoeks Bureau voor Toe
risme gezamenlijk publiciteit
zoeken voor de promotie van deze
seizoensspecialiteit. Wild eten in de
Achterhoek' is bij menig culinair
liefhebber een begrip geworden.

WAT KAN MEN DAN
VERWACHTEN?
Immer staat culinair gemeten
voorop. Wat dacht men van een
terrine van roodpootpatrijs, pista-
chenoten en cantharellen, eenden-
filet met vijgensaus op hete blik-
sem of reefilet met groene linzen
en een sabayon van bruin bier.

Of eendenborst met zwarte bessen-
saus en rode kooltaart, een roul-
leau van wildzwijnsham met ge
konfijte sjalot of wildzwijnshaas,
stamppot van snijbonen en bloed-
worst? Uiteraard wordt ook de
gewone hazenpeper en een fazant
met zuurkool geserveerd. Ieder
restaurant heeft zijn eigen spe
cialiteiten; slechts een punt is
uniform: de door alle restaurants
gezamenlijk gekozen wildwijn.

WILDWIJN
Dit jaar kozen de .Achterhoekse
wildrestaurants tijdens een blinde
proeverij voor de Yalumba Barossa
Shiraz 2000, geleverd door Ver-
bunt Wijnkopers. Deze opmerke
lijke, krachtige en kruidige wijn is
afkomstig van het oudste Australi-
sche familiehuis, Yalumba Wine
ries, en vertegenwoordigt de abso-
lute top. Dat blijkt wel uit het feit,
dat de wijn vorig jaar op de 'Inter-
national Winecompetition' van
San Francisco met niet minder
dan twee gouden medailles werd
bekroond. Een uitzonderlijk resul-
taat. De wijn staat dit najaar bij al-
le Achterhoekse wildrestaurants
voor hetzelfde bedrag op de kaart.

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

GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in
de Achterhoek is vermeld in de
gratis wildbrochure. Deze is vanaf
begin september verkrijgbaar bij
de grotere VWs en bij het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme, Post-
bus 4106, 7200 BC Zutphen.

Pleinmarkt weer succesvol
De pleinmarkt ten bate van de
restauratie van de Willibror-
duskerk in Vierakker is finan-
cieel weer succesvol afgesloten
met een netto opbrengst van
ongeveer 3000 Euro.

Terwijl de dauw nog in de Vierak-
kerse velden hing waren al een
groot aantal vrijwilligers vóór acht
uur op het kerkplein bezig met het
opbouwen van kramen.

Rond half tien meldden zich de
eerste 'handelaars' al aan de poort.
Zij moesten echter nog anderhalf
uur geduld hebben, want pas tijdens
het klokgelui van elf uur werd het
smeedijzeren hek geopend.

Zoals altijd ging de meeste belang-
stelling uit naar zaken zoals meer
dan honderd jaar oude Mariabeel-
den, Chinees porselein, Delfts-
blauw, antiek glas, schilderijen,
spullen uit voormalig Nederlands-
Indië, koperwerk en oude blikken
trommels.
De speelgoedkraam en de boeken-
kraam trokken ook veel belang-
stelling, evenals de electronische

afdeling, het schminken, de bal-
lonnenstand en de meubelver-
koop.Ook koffie met cake liet men
zich goed smaken.
Er was bovendien veel interesse
voor de torenbeklimming en de
rondleidingen in de nu gedeelte-
lijk gerestaureerde kerk.

De restauratiecommissie heeft het
erg gewaardeerd dat zich weer
meerdan dertig vrijwilligers heb-
ben ingezet voor deze markt, want
zo alleen kan de restauratie een
vervolg krijgen.

De eigen biidrage die steeds van de
parochie wordt verwacht, naast
het door gemeente, provincie en
rijk gesubsidieerde gedeelte, is na-
melijk zo'n 10 % en dat is veel geld
voor een kleine gemeenschap.

Moe, maar voldaan, kijken we
weer uit naar de volgende editie
van 2004.0 ja, ook Frans Hilge was
dit jaar weer present, nu met een
kolossale prachtige Andalusische
ezel, zo groot als een paard. Het ras
werd geraden door een inwoon-
ster uit Zutphen, proficiat!

Kijk voor nieuws

ook op:

www.contact.nl



Bruid in de kreukels
Dat is de nieuwste tendens in
de bruidsmode die geshowd
wordt op maandagavond 15
september in de Hanzehof te
Zutphen. In samenwerking met
tal van andere specialisten or-
ganiseert Bruidsmode Covers
Zutphen voor de 39e keer deze
bruidsshow.

Voor de aanstaande bruid is er
weer veel nieuws te zien zoals:
avant-gardistische bruidsmodel-
len met kreukeffecten, romanti-
sche taftjaponnen met boa's van
organzablaadjes, sportieve broek-
pakken in voile en exotische
bruidscreaties in aarde tinten.

Voor de bruidsjonkertjes o.a. drie-
delige kostuumpjes en vertederen-
de jurkjes voor bruidsmeisjes. Wal-
le Tempelman Mannenmode
toont het laatste nieuws voor de
bruidegom, dus alle reden voor de
heren om ook mee te gaan. Na-
tuurlijk worden de bruidsmoeders
ook niet vergeten, Pijnappel
neemt een selectie van de nieuw-
ste japonnen en pakjes voor hen
mee.

In de diverse standjes is weer van
alles te zien en te proeven; zoals
gebak van de warme bakker Dick
ten Broeck, fotbreportages van
Willem Feith, divers drukwerk van
Wevo-Druk, make-up en camoufla-
getechnieken van visagiste Greet
Hagen, Resort Hotel Inntel vertelt
u alles over een geslaagd brui-
loftsfest, Albert Bakker toont diver-

Open Dag "In stap en draf'
te Hengelo Gld.

se videoreportages, de vele moge
lijkheden bij zalencentrum Club
Max, prachtige juwelen en trouw-
ringen in de stand van Juwelier
Slotboom en niet te missen de vak-
kundig en artistiek gebonden
bruidsboeketten van kampioen
Fred Hietbrink.

Ga je binnenkort trouwen dan mag
je deze show niet missen. De kaar-
ten inclusief consumptie, traktatie
en verloting zijn te bestellen bij
Bruidsmode Covers Zutphen B.V.,
telefoon 0575-514418. Wacht niet
te lang want vaak was deze show
al dagen van tevoren uitverkocht.

Open monumentendag 2003
in teken van Boerenbouw
De zeventiende Open Monu-
mentendag, in het weekend van
13 en 14 september, speelt zich
afrond het thema Boerenbouw,
naar aanleiding van het Jaar
van de Boerderij dat momen-
teel gaande is.

Diverse boederijen en andere vor-
men van agrarische monumenten
en landelijke bouwkunst zullen
gratis worden opengesteld voor
het publiek. Maar ook kerken, kas-
telen, molens en andere gebou-
wen staan op het programma. In
totaal doen er 385 gemeenten mee
aan de Open Monumentendag, dit
aantal is sinds jaren niet zo hoog
geweest. Ook het aantal monu-
menten dat open gaat is dit jaar
bijzonder hoog, maar liefst 4.000.
Daaronder bevinden zich ruim
800 boerderijen.

De programma's zijn te vinden op
www.openmonumentendag.nl

Aandacht voor boerenbouw bete-
kent aandacht voor platteland,
landbouw, cultuurhistorie, streek-

geschiedenis en regionale identi-
teit. Voorbeelden van monumen-
tale boerenbouw die een rol zullen
spelen op Open Monumentendag
2003 zijn boerderijen, erven en
schuren, stadsboerderijen, kassen,
slachterijen, kwekerijen, melkfa-
brieken, kinderboerderijen, schaaps-
kooien en nog veel meer.

De landelijke opening van de
Open Monumentendag zal dit jaar
plaatsvinden op uitnodiging van
de gemeente Meppel in havezate
De Havixhorst, temidden van veel
boerenbouw. De opening wordt
verricht door mr. Pieter van Vol-
lenhoven, voorzitter van het Natio-
naal Restauratiefonds.

Op al die monumenten die op de
Open Monumentendag te bezich-
tigen zijn, gemeenten kiezen zelf
voor de zaterdag, de zondag of het
hele weekend, zal dit jaar een
nieuwe vlag prijken. De bekende
witte vlag met gele sleutel maakt
plaats voor een nieuwe vlag met
een nieuwe vlag met een nieuw lo-
go, waarvan het logo van hoofd-

sponsor Bouwfonds een integraal
onderdeel uitmaakt.

Bepalende elementen in het logo
zijn bewaard gebleven, dat wil zeg-
gen de sleutel als symbool voor
open deuren en het geel als sig-
naalkleur. De kleur blauw is daar-
aan toegevoegd als symbool van
Europa. De Open Monumenten-
dag maakt immers onderdeel uit
van de Europese Monumentendag.

Behalve via www.openmonumen-
tendag kan men ook nadere infor-
matie over de programma's ook
het magazine raadplegen dat zo-
juist is verdienen.

Het magazine is verkrijgbaar bij
WV-kantoren, ANWB-kantoren,
bibliotheken en vestigingen van
hoofdsponsor Bouwfonds. Ter ge-
legenheid van Open Monumen-
tendag 2003 is het boek Boeren-
bouw verschenen, met als onderti-
tel Monumenten van het agrarisch
bedrijf, geschreven door Sietse van
der Hoek. Het boek is te bestellen
via de website of de boekhandel.

Afslanken met gezonde voeding
Men weet toch waar Wichmond
ligt? Niet zo ver van Vorden,
Ruurlo, Hengelo, Baak en Steen-
deren. Dus in de eigen omge-
ving is er gelegenheid om af te
slanken en om het gehele leven
lang op een gezonde manier te
leren leven.

Dus: slank blijven en weten wat
men eet. Uiteraard met gezonde
voeding. Geen honger. Graag stelt
men E.GA voor. E.GA. is niet zom-
aar een afslankclub. Natuurlijk is
het einddoel dat men na enige tijd
de overtollige of ongewenste kilo's
kwijt is en dat men een bepaald

streefgewicht bereikt. Maar het
gaat er bij de E.GA ook om de ma-
nier waarop.

In de eerste plaats heeft E.GA meer
dan 700 cursusplaatsen in Neder-
land met deskundig opgeleide cur-
susleidsters, onder toezicht van
een begeleidend arts en diëtisten.
In de tweede plaats biedt E.GA
een uitstekende eetwijzer, waar-
mee men op een eenvoudige en
goedkope manier kan afslanken.

Eenvoudig, goedkoop en gezond,
want men kan met de pot meee
ten en liflafjes zijn overbodig. De

maaltijden zijn zeer afwisselend
en... men lijdt beslist geen honger!
Het spreekt vanzelf dat men zich
goed aan enkele afspraken uit de
eetwijzer en van de cursusleidster
houdt. Houdt men zich aan de re
gels, dan valt men gegarandeerd
af, als men maar wil.

De cursus in Wichond bestaat uit
6 groepen van 8 a 10 mensen, heel
gezellig en aandacht voor een
ieder, en wel op de maandagoch-
tend en maandagavond. Wil men
informatie of in laten schrijven
kan men bellen met Paula San-
ders, telefoonnr. (0575) 44 18 01.

Het Gelderse Hengelo staat be-
kend om haar prachtige coulis-
sen landschap en dit wordt ge-
toond aan de deelnemers van
de zgn. Open Dag. Een dag met
open inschrijving voor menlief-
hebbers uit den lande.

De jurering voor authentieke aan-
spanningen zal verzorgd worden
door de KNHS, de behaalde punten
tellen mee voor het Nationale
Kampioenschap, ook voor de niet-
authentieke aanspanningen is er
een prijs te verdienen. De jurering
zal beginnen op het terrein "De
Hietmaat"; er zullen naar ver-
wachting 60 aanspanningen deel-
nemen aan deze tocht.

DE ROUTE
Ochtendroute
start terrrein "de Hietmaat"
R Zelhemseweg
straat
L Berkenlaan
L Hummeloseweg
O over Elderinkweg

op de 2e X:
L Banninkstraat
X over Riefelderdijk
wordt Bakermarksedijk

in de bocht:
R Langedijk
L Beukenlaan
X over Wichmondseweg

links aanhouden
L Pastoor Teubenstr.
R Vordenseweg
O over L. Dolfingweg
R Alfons Arienstraat
R Bakerwaardseweg

richting Bronkhorst
L Bovenstraat
wordt Onderstraat
R Molenweg
wordt Bronkhorsterweg

Fam. Massink,
sherrystop

L Bronkhorsterweg
X over Brug. Smidstraat
L Toldijkseweg
wordt Kruisbrinkseweg
O over Hoogstraat
R Kalverdijk
R Kalverdijk
L Beekstraat
R Reigersvoortseweg
R Fam. Schiphorst,

middagpauze

Tijdens de morgenrit is er een
sherrystop in de omgeving van
Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland.
Tijdens de middagpauze op het
terrein bij de fam. Schiphorst aan
de Reigervoortseweg worden de
prijzen van de jurering bekend ge
maakt, voor het publiek is er dan
ruimschoots gelegenheid om de
aanspanningen van dichtbij te be
kijken.

Voor de middagrit vertrekt men
na de shenystop van het middag-
rit is op het Booltinkplein te Ke
ijenborg. De vereniging "In Stap
en Draf' hoopt op een succesvol
evenement.

Middagroute
R Reigersvoortseweg

wordt Bronkhorster-

R Uilenesterstraat
rechts bij de fam. Willink
L Akkermanstraat
R aanh. Akkermanstraat
L "Kleveweg"
L Keijenborgseweg
wordt Hengelosestraat
L St. Jansstraat

Booltinkweide,
sherrystop

L Pastoor Thuisstraat
R Geltinkweg
R Koldeweiweg
L Kerkstraat
wordt Kroezerijweg
O over Kroezerijweg
X over Elferinkdijk
L Dunsborg
R Sletterinksdiijk
L Gompertsdijk
L Aaltenseweg
wordt Bleekstraat
R Steintjesweide
L Beukenlaan
L Ruurloseweg
wordt Spalstraat
wordt Hummeloseweg
L Beukenlaan
R Zelhemseweg
L terrein de Hietmaat

Arjan Mombarg geeft
skeelerdinic bij
Free-wheel in Vorden
Compleet programma op 12,
13 en 14 september met o.m.
fakkeltocht en pannenkoeken-
tocht. De bekende skeeleraar en
lid van de Nederlandse Skeeler-
ploeg, Arjan Mombarg geeft op
13 september a.s. een 2-tal skee-
lerclinics in Vorden.

Mombarg die dit seizoen bijzonder
succesvol is in de Nederlandse
competitie en onlangs nog deel-
nam aan de Europese Kampioen-
schappen in Padova (Italië) zal 's
morgens acte de présence geven.
De clinics vinden plaats op het In-
dustrieterrein in Vorden in de di-
recte nabijheid van het nieuwe
pand van freewheel.

Er zal vooral worden ingegaan op
de juiste houding bij het skeele
ren, het belang van een goede ba-
lans en een efficiënte afzet en de
keuze van het materiaal. Zowel
beginnende als gevorderde skeele
raars kunnen hieraan deelnemen.

De clinics gaan vergezeld van de-
monstraties van leden van de
Skeelertrainingsgroep Vorden, die
deelnemen aan de landelijke en re
gionale competitie.

Voorafgaande aan de clinics op za-
terdag is er op vrijdagavond om
20.00 uur een fakkeltocht voor in-
line skaters en skeeleraars. Het ver-
trekpunt is het pand van free
wheel en de route voert o.a. door
het centrum van Vorden.

Het skeelerweekend wordt op zon-
dag afgesloten met de jaarlijkse
Pannenkoekentocht over 15, 22,5
en 45 kilometer. Er is een volledig
nieuwe route uitgestippeld rich-
ting het Warkense Veld, waar bij
het Eethus zal worden gepauzeerd.

De organisatie van deze skeeler
3-daagse is in handen van schaats-
en skeelerspeciaalazaak freewheel,
waar ook gedurende de zaterdag
diverse demonstraties te zien zullen
zijn op het gebied van bijvoorbeeld
onderhoud en het passend maken
van thermoplastische schoenen.

Voor meer informatie en aanmel-
ding voor de clinics kunt u bellen
met freewheel of kijken op
www.freewheel.com

Contactpersonen freewheel: Mar-
tien Pater en Raymond Mars, tel.
(0575) 55 42 28..



P.V. Vorden
De 'Natour' vlucht vanaf Heverlee
over een afstand van circa 180 km
werd een duidelijke overwinning
voor de comb. A en A Winkels. De
uitslag was als volgt: A en A Win-
kels l, 2, 7,10,11; H. Eykelkamp 3,
6, 8,15,16,17,18; J. Meyer4, 5,14;
C. Bruinsma 9; T. Tiemessen 19,20.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 6-7 september
WHCZ Fl - Vorden Fl: 3-3
Vorden F2 - DZC '68 F2:1-5
Vorden F3 - Keijenb. Boys F2:1-9
Doetinchem F4 - Vorden F4: 2-12
Vorden F5 - DZC '68 F9: 7-2
DZC '68 E2 - Vorden El: 7-1
Keijenb. Boys E2 - Vorden E2:1-3
Vorden E3 - Concordia W. E4: 6-2
Vorden Dl - Gaz. Nieuwl. Dl: 0-3

v Concordoa W. D3 - Vorden D2: 0-6
Warnsv. Boys D5 - Vorden D3: 3-3
Vorden Cl - Baakse Boys Cl: 6-1
Vorden C2 - Gazelle Nieuwl. C3:3-1
Vorden BI - Activia BID: 9-1
Vorden B2 - Colmschate B3: 2-7
AD'69 l-Vorden 1:1-3
Vorden 3 - Ruurlo 2: 3-1
Vorden 4 - RKZVC 2: 0-3
Vorden 5 - Socii 3:1-3

Programma 13/14 september
Vorden Fl - DZC '68 Fl
Brummen F2 - Vorden F2

. DZC'68 F4-Vorden F3
Vorden F4 - Halle F2
Doesburg SC F3 - Vorden F5
Vorden El-AZC El
Vorden E2 - Zelhem El
VIODE5- Vorden E3
DZC'68 El2-Vorden E4
Vorden D2 - DZC '68 D4
Vorden D3 - Pax D3
Almen Cl-Vorden Cl
Turkse Kracht BI - Vorden BI
Robur et Velocitas B3 - Vorden B2
Vorden l - Ajax B. l
Vorden 2 - Eibergen SC 3
Klein Dochteren 2 - Vorden 3

r AD'69 2-Vorden 4
GFC4-Vorden5
Vorden 6 - Keijenburgse boys 6

AD'69 - VORDEN 1-3
Vorden is goed van start gegaan in
het nieuwe voetbalseizoen. Het
won in Aalten met 1-3 van de
plaatselijke AD'69. Het was geen
flitsende wedstrijd, maar de volle
winst maakt veel goed. Vorden leg-
de in de tweede helft aardig voet-
bal op de mat en had slechts tien
minuten nodig om het overwicht

* om te zetten in drie doelpunten.
Er is voor trainer Jan Lichtenberg
nog wel wat werk aan de winkel.
Het ontbreekt de ploeg zeker niet
aan inzet, maar het heeft nog te
veel onrust in het spel.
AD'69 is de nieuwkomer in de 4e
klasse C en zal het zeker goed gaan
doen. Het beschikt over een goede
voorhoede, hoewel het in verdedi-
gend opzicht wat te kort komt.
Vorden begon enthousiast aan de
wedstrijd en zette onmiddellijk
druk naar voren. De middenvel-

** der Renz Cornegoor kreeg een zee
van ruimte, maar voor het doel
wisten de spitsen niet de juiste po-
sitie te vinden. De stormloop van
Vorden werd geattaqueerd en ook
AD'69 creëerde zich een aantal
kleine kansjes.

Rutger Wullink kreeg de beste
kans, maar zijn kopbal uit een cor-
ner ging net naast. Hij was trou-
wens de smaakmaker van de mid-
dag, want hij slalomde meerdere
keren door de verdediging of ver-

1 maakte de toeschouwers met zijn
befaamde rushes. Vorden begon
wat agressiever aan de tweede
helft en dat leidde direct tot een
aantal kansen. In de 60e minuut
zag invaller Hugo van Ditshuizen
de keeper wat ver voor zijn doel
staan en hij verraste hem met een
prachtige lob. 0-1. Een geweldige
opsteker voor de aanvaller, die
vanwege een knieoperatie en reva-
lidatie een jaar uit de roulatie is
geweest.

Drie minuten later was het op-
nieuw raak. Rutger Wullink ronde
zijn zoveelste rush af met een met
een keiharde inzet. Een verdediger
raakte op de doellijn de bal ver-
keerd en dat betekende 0-2 voor
Vorden. Even later stormde Rutger
Wullink opnieuw op keeper ten
Barge af, maar werd net buiten de
zestien op de hielen gelopen. Het
feest was nog niet voorbij, want in
de 70e minuut werd Ronald Visser
goed ingespeeld en ook hij verras-
te de doelman met een lob. 0-3.
In de 75e minuut kreeg AD'69
haar treffer. Scheidsrechter Den-
kers negeerde het vlagsignaal van
de grensrechter voor buitenspel en
de spits kon vrij de 1-3 binnen wer-
ken. Vorden kreeg nog twee opge
legde kansen, maar de scherpte
was er af. Door balverlies gaf de
Vordense achterhoede nog twee
kansen weg, maar die waren aan
de leeg gespeelde Aaltense ploeg
niet besteed. Vorden nam de volle
buit mee naar huis en dat was
vooral vanwege het spel in de
tweede helft dik verdiend.

RATTI
Programma 13/14 september
Bon Boys 9 - Ratti 5
Ratti BI - Koninklijke UD B2
WHCZ C5 - Ratti Cl
Ratti D2 - Concordia Wehl D3
Ratti El - Zutphen El
WHCZ E7 - Ratti E2
SVBV Fl - Ratti Fl
Zelhem l - Ratti l
Eibergen SC 4 - Ratti 2
Ratti 4 - Reuni 5
AD'69 l - Ratti l (dames)

RATTI l - WOLFERSVEEN l
Na een redelijke voorbereiding be
gon afgelopen zondag voor Ratti l
de competitie. Tegenstander was
Wolfersveen. Een ploeg waartegen
Ratti vorig seizoen slechts l punt
kon binnenhalen. Toch was Ratti
lange tijd de betere ploeg. Er werd
verzorgd voetbal gespeeld, met
goed spel van achteruit. Kansjes
kwamen er vervolgens ook. Via de
zijkanten kwamen de voorzetten
geregeld bij de Ratti spitsen te
recht. Helaas ontbrak net dat laat-
ste tikje. Tegen de verhouding in
kwam Wolfersveen op voorsprong.
Een gevaarlijk indraaiende vrij-
etrap werd niet goed ingeschat
door de Ratti-defensie. Vrij eenvou-
dig kon Wolfersveen de bal inkop-
pen 0-1. Ratti liet zich echter niet
uit het veld slaan. Met name Je-
roen Fleming en Antoine Peters
waren geregeld dicht bij de gelijk-
maker. Met één van de aanvallen
verloor Ratti de rechtsback Arjan
Berenpas, een schot werd geblokt
en er moest worden gewisseld.

Enkele minuten later wees de
scheidsrechter naar de stip in het
'zestienmetergebied' van Ratti. De
reden waarom is nog steeds on-
duidelijk, zelfs de spelers van
Wolfersveen wisten niet wat hen
overkwam. Toch benutte ze dit
buitenkansje goed en Ratti stond
achter met 0-2. Ratti was de kluts
behoorlijk kwijt en haalde met
veel frustraties de rust.

Na rust was Ratti opnieuw meer in
balbezit. Helaas was men niet
meer zo vaak gevaarlijk als in de
eerste helft. Ratti probeerde het
met vechtvoetbal. Een aanslui-
tingstreffer bleef echter uit. Ook
het doorschuiven van laatste man
Oscar Bleumink bracht niet het
gewenste resultaat. Sterker nog
Wolfersveen maakte dankbaar ge
bruik van het feit dat Ratti minder
georganiseerd voetbalde. Een uit-
braak van Wolfersveen, diep in de
tweede helft, was voldoende om
de hoop die Ratti nog steeds had
de kop in te drukken 0-3.

Daarna kon Ratti geen vuist meer
maken en Wolfersveen geloofde
het ook wel. Uiteindelijk is het
0-3 gebleven. Een valse start voor
Ratti, want het spel was, in de
eerste helft, goed te noemen.
Helaas leverde dat dit keer geen
punten op.

SOCII
Socii moest de eerste competitie
wedstrijd opnemen tegen De Ho-
ven thuis. Deze wedstrijd stond ge
heel in het tekenen van doelman
Jan Garritsen. Jan die al drieën-
twintig jaar achter een het doel
van Socii verdedigd en in al die
jaren meer dan 600 wedstrijden
onder de lat heeft gestaan.
Jan kreeg wat hij verdiende, een
pübliekswissel naar een half uur
spelen met de stand van 0-0 werd
hij door zijn mede spellers onder
een staande ovatie van het publiek
op de schouders van het veld ge
dragen. Uiteraard werd Jan door
het bestuur en zijn medespelers in
de bloemen gezet, die nu de kleu-
ren van een lager elftal gaat verde
digen. In al die jaren dat Jan doel-
man is geweest heeft hij een 6 tal
wedstrijden moeten missen van-
wege kleine ongevallen. Over-
regens komt de opvolger van Jan
niet uit de Socii gelederen maar is
de opvolger Dennis Spiegelenberg
afkomstig van Baak die al paar jaar
in Wichmond woont.
De wedstrijd met in het begin ook
nog Mike Tokken in de opstelling
eindigde in een 1-1 gelijk spel met
voor Socii een doelpunt van Gas-
ton Besseling. De Hoven speelde
het niet uit met elf man, veel gele
kaarten en zelfs een rode was hum
deel.

Uitslagen
Socii 2 - Eerbeekse Boys 3:1-1
Vorden 4 - Socii 3:1-3
Socii 5 - De Hoven 5: 0-3

Programma 13/14 september
Pax F3 - Socii Fl
Kilder El - Socii El
Socii E2-DZC'68 El l
Socii Cl-WHCZ C3
Socii Dl - vrij
Socii Al - Harfsen Al

Wolfseveen l - Socii l
Voorst 2 - Socii 2
Socii 4 - Loenenmark 6
Eerbeekse Boys 8 - Socii 5

Handbal

HANDBALVERENIGING
BLAUW-WTT OPENEN SITES
Gerdi Oonk heeft twee sites ont-
worpen voor de Blauw-wit D-jeugd
en de Dames senioren van Blauw-
wit. Het is een site waard om te
bekijken. Dus jongens en meisjes
in de leeftijd van 8 tot 12 jaar surf
naar www.geocities.com/blauw-
witkids. Hier is informatie te vinden
over van alles en nog wat. Ook zijn
er foto's van de spelers en speel-
sters te zien. Wanneer de informa-
tie over de competitie beschikbaar
is zal ook deze te lezen zijn op
deze site. De andere site is voor de
dames senioren, hierop is info te
vinden over onze dames senioren.

Zoals bekend zijn er nog leden wel-
kom om het dames team aan te
vullen. Hier vind je info over trai-
ningstijden en ter zijner tijd over
de competitie. Ook zijn er leuke
foto's te bekijken van het jongst
leden gehouden beachhandbal
toernooi, wat gehouden werd
op het stroombroekstrand bij
Doetinchem. Het adres is:
www.geocities.com/blauwwitdames

Dansles voor
gevorderde!
Deze winter is er, bij voldoende
deelname, in het Ludgerusgebouw
te Vierakker een danscursus om
uw danspassen op te frissen of
misschien wat nieuwe pasjes bij te
leren. Het is de bedoeling dat men
zich als paar voor deze cursus op-
geeft. Alleen opgave voor een cur-
sus van 5 lessen. Opgave voor 24
september a.s. Dansen is plezier
voor twee! Telefoon voor opgave:
op werkdagen (0575) 44 15 81. Zie
voor data en tijd, etc. de Contactjes.

olitie varia GROEP

Parkeeroverlast
caravans/aanhangwagens
en overige voertuigen
in de gemeente Vorden
In het Contact van woensdag 3
september 2003 heeft men
kunnen lezen dat de Algemene
Politie Verordening van de ge
meente Vorden op een aantal
punten is gewijzigd. Met be-
trekking tot het parkeren van
aanhangwagens/caravans is het
een en ander aangepast.

In het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens is met betrek-
king tot parkeren heel veel gere-
geld. Er zijn ook situaties die per
gemeente geregeld kunnen wor-
den. De feiten dienen dan straf-
baar gesteld te zijn in de Algeme-
ne Politie Verordening welke in
elke gemeente anders kan zijn.

Binnen de gemeente Vorden was
het tot op heden toegestaan onbe-
perkt een caravan of aanhangwa-
gen op of aan de openbare weg te
stallen. Geregeld kwamen zowel
bij de gemeente als de politie
klachten binnen welke betrek-
king hadden op overlast van ge
parkeerde voertuigen. Om tegen
de overlast op te kunnen treden is
de Algemene Politie Verordening
van de gemeente Vorden op een
aantal punten gewijzigd.

Vanaf: 4 september is het verbo-
den binnen de bebouwde kom
een woonwagen, kampeerwagen,
caravan, aanhangwagen, keet-
wagen of ander dergelijk voertuig
dat voor de recreatie danwei voor
andere verkeersdoeleinden wordt
gebruikt.

a. langer dan drie achtereenvol-
gende dagen te doen of laten
staan waar dit buitensporig is
met het oog op de verdeling
van beschikbare parkeerruimte
of schadelijk is voor het uiter-
lijk aanzien van de gemeente.

b. te parkeren, waar dit schadelijk
is voor het uiterlijk aanzien van
de gemeente.

Dit verbod geldt ook voor voer-
tuigen die defect zijn, voertuigen
met handelsreclame, voertuigen
parkeren bestemd voor de han-
del.

In dergelijke gevallen kan door
de politie opgetreden worden
door het uitschrijven van een
geldboete voor bedragen varië-
rend van 28 tot 115 euro.

PCOB activiteiten
De PCOB afdeling Vorden start
haar activiteiten na de vakan-
tieperiode. De eerste ledenbij-
eenkomst is op donderdagmid-
dag 25 september a.s. in het
Stampertje. Dan zal voormalig
huisarts de heer G.H.Sterringa
ons vertellen over zijn praktijk-
ervaringen.

Hij zal met name ingaan op de
veiligheid in en rond de woning.
Ook zal hij iets vertellen van zijn
belevenissen tijdens zijn grote va-
kantie reis vorig jaar.
Kortom het belooft een interes-
sante bijeenkomst te worden. De
ANBO-leden zijn uitgenodigd en
andere belangstellendenzijn van
harte welkom.

Vorige week hebt u in Contact
kunnen lezen over de rijbewijs-
keuring, die door de ANBO is ge
organiseerd.

In het kader van de plaatselijke
samenwerking is op uitnodiging
van de ANBO deze keuring ook
opengesteld voor PCOB-leden.

Het Bestuur van de PCOB afdeling
heeft besloten de PCOB-leden ook
van deze mogelijkheid gebruik te
laten maken.

Belangstellenden voor deze keu-
ring kunnen zich rechtstreeks
aanmelden bij de ANBO-secretaris,
de heer J. Brandenburg te Vorden
(tel. 55 20 03).

Bloemen/ziekenzondag 2003
Zondag 14 september, na de
diensten in de Vordense kerken
hopen we weer veel mensen op
pad te kunnen zien gaan met
een bos bloemen.

Deze jaarlijks terugkerende bloe
mengroet wordt georganiseerd
door de Katholieke, Gereformeer-
de en Hervormde kerk, alsmede
door ïDe Zonnebloemi.

Deze zondag valt samen met de
landelijke ziekenzondag van De
Zonnebloem.

Deze bloemengroet is bedoeld
voor 80-plussers, zieken en voor
hen die op de een of andere ma-
nier niet vergeten mogen worden.

Om de lijst zo compleet mogelijk
te hebben, krijgen we erg veel me
dewerking van de gemeente, art-
sen, predikanten, parochie RK
kerk en de Sensire. Zonder deze
medewerking zou het onmogelijk

zijn een lijst samen te stellen. Toch
blijkt het elk jaar weer moeilijk
om de lijst zo compleet mogelijk
te krijgen.

Ook dit jaar wordt het op prijs
gesteld als u zelf een bos bloemen
komt brengen. Natuurlijk mag dit
ook een bloemetje uit uw tuin
zijn.

U kunt uw bloemen brengen op
vrijdag 12 september van 19.00
tot 20.30 uur in het 'Achterhuus'
(achter de Gereformeerde Kerk).

De bloemendienst wordt zoveel
mogelijk volgens dezelfde liturgie
in de drie kerken gehouden.

De liturgie is voorbereid door leden
van de drie kerken.

Wij hopen op een goede bloemen-
dienst, gevolgd door een bloemen-
groet waaraan u allen mede
werking wilt verlenen.



Wij zijn een bedrijf wat zich bezig houdt met nieuwbouw
woningen, stallen, kantoren enz.

• Verbouw woningen, stallen enz.
• Klantenwerk
• Machinaal timmerwerk in de moderne werkplaats

Onze totale bezetting bedraagt 14 personen.

Door de sterk uitbreidende opdrachten zijn wij op zoek naar:

• een vakbekwame
metselaar
en een vakbekwame
timmerman

U kunt telefonisch contact met ons opnemen.

A
BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gld.
tel. (0575) 46 29 93

Support oor fight for human rights

020 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454000

OPEN DAG EN OPEN WEEK BIJ
STRADA SPORTS VORDEN

Zondag 14 september a.s.
organiseert Strada Sports
Vorden een Open Dag.
Kom tussen 10.00 en
14.00 uur kennis maken
met ons centrum, onze
faciliteiten en ons personeel.

,&\\&0^
Van maandag 15 tot en
met zaterdag 20 septem-
ber kun je het Strada-

• gevoel ervaren door mee
te doen aan één van de

\y
gratis proeflessen, zoals

steps, aerobics, tae-bo en spinning. Voor meer
informatie kom naar onze Open Dag of neem
contact op met één van onze instructeurs. Reser-
veren is raadzaam.

Demo-lessen jeugd
Ook voor de jeugd hebben wij leuke lessen

samengesteld. Doe nu mee met de proeflessen!

Maandag 15 september
16.00-17.00 uur jeugdjudo
Dinsdag 16 september

16.00-16.45 uur kidsaerobics (4 t/m 6 jaar)
Dinsdag 16 september

16.45-17.00 uur kidsaerobics (vanaf 7 jaar)

Strada Sports Vorden
Burg. Galleestraat 67a, Vorden

Tel. (O575) 55 40 91

JRK uw tapijtspecialist
uw frap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795f°

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

Kijk voor

nieuws

ook op:

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

PERSIVAL
sweaters
mt. 92-152
norm. v.a.12,50
nu alle maten:

PERSIVAL
corduroy
broek
mt. 92-152
norm. v.a. 12,50
nu alle maten:

AKMOWORKS
sweaters
mt. 92-164
norm. v.a. 12,50
nu alle maten:

AKMOWORKS
corduroy
broek
mt. 92-152
norm. v.a. 12,50
nu alle maten:

mode voor het héle

o.
(D'

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte
Rheden - Terborg - Tubbergen - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Alle jeugd teams van Socii in nieuwe kleding!

A-jeugd C-jeugd

U WBEDRIJF

D. Langwerden
«vuil

m
Rietdekkersbedrijf

Fa.HISSINK
Baak

Tel. 0575-441483

Voor een foto bij het bedrijf of op het voet-
balveld werd graag even tijd vrij gemaakt.

Op de foto's ziet u de tevreden gezichten
van de spelers en hun leiders te samen met
de sponsors.

D-jeugd

Zo trots als een pauw liep jeugdvoor-
zitter Henk Jan Rietman rond het was
hem gelukt, voor alle teams een nieuwe
sponsor te vinden.

Voor Socii best uniek gezien de spaarzame
ondernemers die er nog zijn in en rond Vier-
akker/Wichmond.

Autobanden Rietman, rietdekkers bedrijf
Hissink, autorijschool v/d Linden, autobe-
drijf D. Langwerden en Camping Kleine
Steege waren graag bereid hun naam op het
shirt van de Socii jeugd te laten plaatsen.

De sponsors werden voorzien van een mooi
boeket bloemen.

Wij hopen dat dit een mooie en goede
bijdrage is voor een nieuw seizoen met
sportieve prestaties.

F-jeugd

Toch éénmaal winst voor
Vordense voetballertjes tijdens
wereldkampioenschap in Parijs!

Jan Groot Jebbink wint Ringwedstrijd

Het was voor de Vordense D-
voetballertjes tijdens het WK in
Parijs op de openingsdag wel
even schrikken toen de wed-
strijden tegen Portugal en Zuid
Afrika met respectievelijk 4-0
en 11-0 verloren gingen.

Achteraf niet zo verwonderlijk
want zondagmiddag was de finale
Portugal- Zuid Afrika.

Laatstgenoemde ploeg werd we
reldkampioen door de Portugezen
met 2-0 te verslaan.

Aan de strijd om de "Danone Na-
tions Cup", het officieuze wereld-
kampioenschap voor D-teams de
den 32 landen mee.

Het D- team van "Vorden" mocht
zoals bekend, Nederland vertegen-
woordigen.

Afgelopen donderdag, werd alvo-
rens de loting in het stadhuis van
Parijs werd gehouden, door het

Nederlandse (lees Vordense) gezel-
schap een rondvaart op de Seine
gemaakt met prachtig uitzicht op
de Notre Dame en het Louvre.

Nederland werd na loting inge-
deeld bij de Verenigde Staten, Por-
tugal en Zuid Afrika.

Tegen Amerika werd een 2-0 ne
derlaag geleden. Zaterdag werd
met 5-2 verloren van China.

De Nederlandse "WK- doelpunten"
werden gemaakt door Edinho Möl-
ders en Mike van Lingen. Zij werk-
ten een 2-0 achterstand weg.

Helaas voor Nederland bleek Chi-
na over een "langere adem" te be
schikken, waardoor in de tweede
helft toch nog drie tegengoals
geïncasserd moesten worden.

Tegen België werd kansloos met
5-0 verloren. In de wedstrijd tegen
Bulgarije bracht Rik Schroer Ne-
derland met 1-0 aan de leiding.

De eindstand werd 1-1, en moes-
ten strafschoppen de beslissing
brengen. Edinho Mölders, Tim Gol-
stein en Riek Schroer schoten feil-
loos raak.

De Bulgaren misten een penalty.
Dus wist Nederland de hatelijke
"nul" van verlies weg te werken.

De laatste wedstrijd tegen Roemenie
werd met 5-1 verloren.

Het 'Vordense' tegendoelpunt werd
gescoord door Mike van Lingen.

Spelers en begeleiders komen
maandagavond 8 september tegen
middernacht weer in Vorden aan.

Dan nog even "nadromen" om ver-
volgens dinsdag weer naar school
te gaan.

In Contact van woensdag 17 sep-
tember uitgebreide aandacht aan
dit voor de Vordense D- spelertjes
onvergetelijk voetbalavontuur.

Jan Groot Jebbink van de henge-
laarsvereniging 'De Snoekbaars'
is tijdens een viswedstrijd van
de Ring, welke zondag werd ge-
houden in de Berkel bij Zwiep,
winnaar geworden.

Hij ving 3700 gram vis. De in totaal
25 deelnemers vingen in totaal
21.790 gram vis. W. Peters uit Eer-
beek werd tweede met 2080 gram;
3 W. Vreeman, Vorden 1610 gram;
4 GJ. Millingen, Eerbeek 1260
gram; 5 G. Bosvelt, Gorssel 1200
gram.

Het jeugdkorps van 'De Snoekbaars'
behaalde tijdens wedstrijden van
de BET ('Beheers Eenheid Twente')
in Hengelo (O) een eerste prijs.
Het korps bestond uit E. Waenink,
T. Gotink, F. Waenink, M. Huetink
en C. Waenink.
Tijdens een onderlinge wedstrijd
van 'De Snoekbaars' welke in de
Berkel bij Lochem werd gehouden,
vingen de 13 deelnemers 12.900
gram vis. De uitslag was: l J. Groot
Jebbink 2360 gram, 2 A. Golstein
1470, 3 R. Velhorst 1460,4 A. Vrug-
gink 1400, 5 D. Huetink 1300 gram.

Marlies Vlam heeft
mooiste pyama-outfit!
Ter afsluiting van het zwemsei-
zoen organiseerde het badper-
soneel van het Vordense zwem-
bad 'In de Dennen' op de laatste
openingsdag een zwemparty.
Een leuk gezicht, kinderen die
in pyama het water indoken.

De outfit van Marlies Vlam werd
door de jury unaniem als de origi-
neelste uitgekozen, waarvoor ze
met een prijs werd beloond. De
tweede prijs ging naar Michelle
Hattink. De derde prijs was voor

Hester Eggink. Overigens kregen
alle deelnemers een leuke attentie
aangeboden. Verder werden er op
deze laatste zwemdag diverse spel-
letjes georganiseerd zoals bijvoor-
beeld de "beddendans". Verder een
ontbij tracé waarbij de deelnemers
met een bordje en daarop een
pingpongbal over een loopmat de
andere kant van het bassin moes-
ten zien te bereiken. Kussen wer-
pen en een slaapzakkenrace, alle
maal spelletjes die de jeugd met
veel enthousiasme beoefende.



Hengelo (Gld.)
wie wil daar niet graag naar toe!!!

w

Reconstructie
N 316

VLEES:

SCHOUDER
KARBONADE

kilo
99

GROENTE:

PITLOZE
DRUIVEN

bakje 500 gram van 1,99

99 50%
KORTINGvoor O.9

SUNTABLETS
pak 50 stuks a 8.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

ENGELO

Jn verband met de werkzaamheden
aan de weg (N 316) hebben wij
voor onze klanten in Vorden en
omstreken een gemakkelijke
en rustige route aangegeven.

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

Route:

/

1. Na 'tolhuisje' 1e weg links
(Memelinkdijk)

2. Eerste weg rechts
(Slotsteeg)

3. Na 'kom-bord' Hengelo
1 e weg rechts
(De Heurne)

4. Einde weg links
na 100 meter links
Albert Heijn

• •

COCA COLA
fles 1.5 liter a 1.23

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

o.a. BROS 5-pak a 1.79

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

APPELSIEOTJE
pak 1 liter a 0.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

PAGE
TOILETPAPIER

pak 8 rol a 3.29

nu 3 pakken halen

2 pakken

GALL^GALL

BOKMA JONGE
JENEVER

fles 1 liter van 13.59 voor 12.49
NU MET £^ 99

250 AIRMILES

GALLSGALL

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

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

MO

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Thijs Eckhardt

Stationsweg 1b

7251 EL Vorden

Tel. 0652311935

Theorieles

Praktijkles voor

categorie B en

E achter B

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - L eenauto gratis etc.

BOVAG

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities

BLADBLAZERS
Ruime keuze!

Kom eens kijken.

HARMSEN
> l • I »1 T l

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



Aanstaande zaterdag
belangrijke wedstrijd
Arjan Mombarg
Zaterdag 13 september wordt
voor Arjan Mombarg een be-
langrijke dag. Dan staat in het
kader van de "Univé Topcompe-
titie" in Steenwijk de zgn. "Klim
van Steenwijk" op het program-
ma.

Het is de laatste wedstrijd uit een
serie van vijf. Tijdens de voorlaat-
ste wedstrijd in Alem eindigde Ar-
jan Mombarg op de negende
plaats. In deze wedstrijd op gege-
ven moment een kopgroep van vijf
met onder andere Erik Huize
bosch, echter de Nefit- kopman
moest afhaken. Arjan Mombarg en
Arjan Smit besloten toen om het
gat naar de kopgroep dicht te rij-
den. " Dat lukte voortreffelijk,
waarbij ik het grootste gedeelte
van het kopwerk heb verricht in de
hoop dat Smit het karwei dan kon
afmaken.

Toen ik "leeg" was nam Smit het
kopwerk over en raasde over de
kopgroep heen alsof ze stil ston-
den. Voor mij minder plezierig,
door het hoge tempo "waaide" ik
aan de achterkant van het peloton
af. Zeven kilometer voor de finish
kon ik weer bij het peloton aan-
sluiten. Intussen was er een nieu-
we kopgroep ontstaan. Arjan Smit
werd winnaar en pakte daarmee
zijn 12e overwinning van het sei-
zoen. Hulzebosch trok voor mij de
sprint aan zodat ik toch nog 9e
kon worden en punten voor het
klassement kon pakken", zo sprak
de Vordenaar.

Door deze klassering kon Arjan
Mombarg zijn twee plaats in de
Unie Topcompetitie consolideren.
Het belooft zaterdag 13 september
in Steenwijk, tijdens de laatste
competitiewedstrijd een spannen-
de aangelegenheid te worden. Ar-
jan Smit kan de eindzege nauwe-
lijks meer ontgaan, echter in de
strijd om de plaatsen twee, drie en
vier is alles nog mogelijk. De stand

is momenteel: l Arjan Smit Nefit
118,2 punten; 2 Arjan Mombarg
Nefit 97, l punten; 3 Math. Bar-
rault Frankrijk 92; 4 Sven de Poor-
ter, België 90; 5 Alban Cherdel,
Frankrijk 83 punten. Arjan Mom-
barg: " Ik hoop inderdaad de twee-
de plaats te grijpen. Gelukkig
heeft Arjan Smit een dermate gro-
te voorsprong in het klassement
opgebouwd dat hij dit keer voor
mij kan rijden, tenminste als zijn
leidende positie niet in gevaar
komt".

Afgelopen zaterdag werd in het
Zeeuwse Axel de veertiende wed-
strijd verreden van de Univé
World on Wheels competitie. Ar-
jan Smit was weer ongenaakbaar
en won, waardoor hij zijn kopposi-
tie in het klassement verstevigde.
Halverwege koers ontstond een
kopgroep van zes man, waaronder
Arjan Smit. Op enige afstand tus-
sen kopgroep en peloton, ontstond
een groepje van vier onder wie Ar-
jan Mombarg.

Arjan: " Alvorens de kopgroep met
Arjan Smit ontstond had ik al een
paar keer geprobeerd om alleen
weg te komen. Dat was erg moei-
lijk, want het deelnemers veld be-
stond voor bijna de helft uit Bel-
gen en die lieten de hollanders
niet gaan. Ook een poging van Ar-
jan Smit en mij, leverde veel tegen-
stand op.

Wat ik wel jammer vond dat, toen
Arjan Smit definitief met vijf ande-
ren ontsnapte, (de kopgroep van
zes bestond uit zes rijders van di-
verse ploegen), ik wel wilde vol-
gen. Vanwege het ploegbelang kon
dat niet omdat ik dan een paar
sprinters mee zou trekken en dat
kon voor Arjan Smit gevaarlijk
worden. Maar goed Smitje won
uiteindelijk, dus waren wij als
Nefit-ploeg dik tevreden", aldus
Arjan Mombarg die uiteindelijk
zelf als zevende de finish passeerde.

Najaarstocht VRTC
'De Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toer-
club "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 14 septem-
ber een najaarstocht. De deelne-
mers kunnen kiezen uit twee af-
standen te weten 40 kilometer
en 100 kilometer. De start is bij
café- restaurant "De Herberg"
aan de Dorpsstraat 10 in Vor-
den.

De 40 kilometer afstand is overi-
gens een echte "familieafstand"
waarbij jong en oud kunnen genie

ten van diverse mooie plekjes in de
Achterhoek.

Daarnaast organiseert "De Acht-
kastelenrijders" deze dag een veld-
rit over een afstand van 50 of 30 ki-
lometer. Deze veldrit is bedoeld als
voorproefje op het winterseizoen.
Er is een parcours uitgezet over zo-
wel verharde als onverharde we
gen. De start voor de beide veldrit-
ten is eveneens bij "De Herberg".
Voor nadere informatie kan men
bellen 55 38 86.

Internationaal '40 Plus
Weekend' goed verlopen
Nog even op de zondag een par-
tijtje klootschieten in het
buurtschap Medler en dan is
het voor de deelnemers aan het
'40 Plus Weekend' weer tijd om
huiswaarts te keren.

Niet allemaal want een aantal
deelnemers koerst met de motor
richting Frankrijk, Noorwegen,
Duitsland op weg naar een vacan-
tiebestemming. De toercommissie
van de VAMC 'De Graafschaprij-
ders' die dit '40 plus' gebeuren het
afgelopen weekend organiseerde
kan terugzien op een geslaagd eve
nement dat vrijdag jongstleden
begon met een gezellig samenzijn

in 't Wapen van 't Medler. Onder
de deelnemers een groep Belgen.

Een aantal toerrijders arriveerde
zaterdagmorgen in Vorden, op tijd
om 's middags deel te nemen aan
een toertocht door de Achterhoek.
Onderweg werd een bezoek ge-
bracht aan het boekenstadje Bre
devoort, waar ook een museum
werd bekeken. Zaterdagavond
werd er gezamenlijk gedineerd
met aansluitend, eveneens in 't
Wapen van 't Medler een feestavond.

Tijdens dit '40 plus weekend' werd
gekampeerd op de accommodatie
van de touwtrekvereniging Vorden.

Chakra- wandelingen

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!

Wii ziin 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

Op woensdag 17 en woensdag
24 september organiseert me-
vrouw Tilly Dinger, in Vorden
een "Chakra-wandeling".

De bedoeling hiervan is om de
natuur op een nieuwe manier
bewust te beleven. Chakra is een
model dat gehanteerd wordt van-
uit de Oosterse filosofie.

De start is beide dagen vanaf de
taveerne "De Wildenborch", aan
de Wildenborchseweg 19 in Vor-
den. Tijdens deze wandeling, langs
veelal kleine paadjes en die on-
geveer 2 uur duurt, zal een gids
vertellen over het oosters energie
systeem. Deelnemers kunnen zich
opgeven bij het VW kantoor in
Vorden.

Diplomazwemmen
Het laatste diplomazwemmen in
het zwembad "In de Dennen" Ie
verde bij het diploma "A" de vol-
gende geslaagden op: Tim Slot,
Mees Boekholt, Carolien Sloot,
Claire van Helsdingen, Loes van
der Linden, Stan Meerdink, Merel
Grube, Britt Bloem, Ines van Fran-
kemölle, Stefan Blom, Phorbe
Schipper, Lars Baakman, Thijs Bul-
ten, Femke Tuininga, Bente Kruip,
Lynn Hartman, Tim Wagner, Remi
Lucassen, Harm Reurslag.

Diploma "B": Laura Wijs, Kyra
Havenaar, Marleen Kobes, Joost
Mokkink, Jan Jansen, Marleen
Kobes, Alex Doppenberg, Anne-
fleur Bruins.

Diploma "C": Lisa van der Linde,
Mark Doppenberg.

Zwemvaardigheid I: Jurgen Wubs;
Zwemvaardigheid H: Libard ten
Pas; Zwemvaardigheid III: Marie
ke, Femke en Lianne ten Have, Mie
ke Jansen, Evie de Klein.
Plankspringen I: Arme de Klein,
Evie de Klein, Femke van den To-
ren, Esther en Gerdien Robbertsen
Plankspringen II: Evie de Klein,
Femke van der Toren, Gerdien
Robbertsen.
Plankspringen III: Femke van der
Toren, Üsette Arfman.

Snorkelen A: Saskia Gudde, Moni-
que Eggink, Jip Grootveld, Femke
van der Toren.
Snorkelen B: Monique Eggink, An-
ne de Klein, Femke van der Toren.
Snorkelen l, 2, 3: Monique Eggink,
Joost de Klein.
Snorkelen C: Anne de Klein.

Vordens Mannenkoor
Het zomerreces van het Vor-
dens Mannenkoor zit er weer
op. Het koor is inmiddels weer
begonnen met de repetities op
de maandagavond.

Op de eerste avond moest het koor
al direct vol aan de bak. Men ging
aan de slag met het nieuwe en
moderne Engels/Amerikaanse Ja-
maica Farewell. Het stuk moet
flink gaan swingen.

Dirigent Frank doet het voor en
zweept 'de zaak' wat op. De strakke

gezichten ontspannen. Na een uur-
tje hard werken even uitblazen aan
de bar, waar al gauw menig sterk
vacantieverhaal de ronde deed.

Het Vordens Mannenkoor kan ove
rigens nog best een aantal nieuwe
leden gebruiken. Zij nodigt be-
langstellenden graag uit om eens
geheel vrijblijvend een repetitie
mee te maken. Het drankje in de
pauze is voor rekening van het
mannenkoor. Het koor repeteert
op de maandagavond in de oude
raadszaal van het Dorpscentrum.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvol-
gende keer is op donderdag 18
september a.s..

De inwoners in de gemeente Vor-
den worden daarbij in de gelegen-
heid gesteld om op een gemakke
lijke wijze contact te leggen met
de leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of gewoon
eens iets kwijt te willen over ge
meentelij ke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf dan wel namens een ver-

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

Het spreekuur is op donderdag 18
september a.s. vanaf 19.00 uur op
het Gemeentehuis.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 55 11 57.

23e Rabo-ronde van Hengelo
Op zondag 14 september or-
ganiseert de RTV Vierakker/
Wichmond voor de 23e keer de
wielerronde van Hengelo.

Dit jaar met start en finish op de
kruising Spalstraat/Kastanjelaan,
de inschrijvingen lopen bij alle te
verrijden categorien voorspoedig.
Hengelo staat bij de renners be-
kent als een zware koers, dit wil-
len de renners graag.

Het programma zal beginnen met
de Rabo dikkebanden race, een
wedstrijd voor jeugd van 6 tot 12
jaar. Deze renners in spe mogen
starten op elke willekeurige fiets,
deze wedstrijden worden gehou-

den om de jeugd te laten proeven
aan de wielersport.

Daarna een criterum voor nieuwe
lingen/junioren, zij rijden een
wedstrijd over 40 kilometer.

En tot slot wordt er een wedstrijd
gereden voor Amateurs B - Ama-
teurs A over 50 kilometer.

Hopelijk rijden de Hengelose RT-
Vers van voren mee en kunnen ze
zich laten zien aan hun eigen pu-
bliek. Voor de dikke is inschrijf
mogelijkheid bij de Rabobanken
Graafschap West en tot een half
uur voor aanvang van de wedstrijd
bij de Egelantier.



COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel. (0573) 45 41 09

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

HISTORISCHE
VERENIGING

Olö
Reunie

heeft een ouderwets

TRAPORGEL
te koop

Inl. Reina Greupink
tel. (0573) 45 24 77

ROLLUIKEN

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar

voor uw regio!

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

H deBos

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

www.financial-freedom.nl

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

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

Webhosting

Weevers Net

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

Weevers

STICHTING | VERPLEGING / VERZORGING LOCHEM
DE HOGE WEIDE"

De vier zorgaanbieders in de gemeente Lochem (Huize Gudula, Tusselerhof,
Sensire De Berkel en De Hoge Weide) willen binnenkort starten met een mo-
biel team Lochem dat bereikbaar is in de gehele gemeente Lochem.

Hiervoor zijn wij op zoek naar:

Verzorgenden (niveau 3 en 4)
Als eerste willen de zorgaanbieders starten met een nachtdienst van 23.00 uur tot 07.30
uur.

Doel van deze bereikbaarheidsdienst is het bieden van planbare en niet planbare zorg in
de gemeente Lochem, zowel thuis als intramuraal, zowel in de bebouwde kom als in
het buitengebied.
Bij de intramurale zorg is het met name meehelpen van de aanwezige medewerkers.
In de thuiszorg gaat het om het zelfstandig verlenen van de gevraagde zorg.
Er is hier sprake van een geheel nieuw project wat langzamerhand gestalte moet
krijgen. Zeker de eerste periode zal het zoeken zijn naar de juiste werkwijze.
De werkzaamheden worden verricht vanaf locatie De Hoge Weide.

FUNCTIE-EISEN
U dient in het bezit te zijn van het diploma verpleegkundige A of HBO-V (niveau 4) of
het diploma (zieken)verzorgende IG (niveau 3).
Daarnaast beschikt u over enige jaren relevante werkervaring.
Bovendien beschikt u over het rijbewijs B.

WIJ BIEDEN
De arbeidsduur bedraagt minimaal 1 nachtdienst per week waardoor het eventueel
mogelijk is deze werkzaamheden te combineren met uw huidige werkzaamheden.
Het salaris wordt vastgesteld conform de salarisschaal 35 van de CAO Verpleeg- en Ver-
zorgingshuizen of salarisschaal 6 van de CAO Thuiszorg.
U krijgt gedurende de werkzaamheden de beschikking over een auto en een mobiele
telefoon zodat u ook onderweg contact kunt blijven houden met uw collega's.

INLICHTINGEN
Verdere inlichtingen over dit project kunt u inwinnen bij
de heer J.L. Molenbroek (directeur De Hoge Weide), telefoon 0573-289600.

Uw sollicitatie kunt u voor 24 september 2003 richten aan
Stichting Verpleging/Verzorging Lochem
t.a.v. de afdeling personeelszaken
Zwiepseweg 107
7241 GR LOCHEM
Uiteraard kunt u ook mailen: personeelszaken@dehogeweide.nl

Wijs Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen

herstraten
van bijv. terras en inrit

garantie volgens
leveringsvoorwaarden

BJ Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12
Email: bjwijs@cs.com

IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenen vlechten, GQQS en mos
Groendecoraties

Vanaf dinsdag 30 september beginnen onze workshops weer.
U kunt zich nog voor een aantal data inschrijven.

U kunt zelf een keuze maken uit onze vele onderwerpen,
en deze op een dag / avond gaan maken.

De kosten zijn incl. alle benodigde materialen.

Een avond vanaf € 28,- tot € 35,- (incl. koffie)
Een hele dag vanaf € 50,- tot € 65,- (incl. koffie en een lunch)

Dit is afhankelijk van de keuze van het werkstuk.

Bel voor informatie:

IN DE LOODSE WORKSHOPS
Lage Lochemseweg 5, Warnsveld

Tel: (0575) 431662
Bgg: (0545) 482016

137 jaar
VOLKSFEEST LINDE

21, 25,26 en 27 september

ZONDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER
Fietstocht!

Starttijd vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur
bij café 't Praothuus in Linde

(leuke prijzen te winnen)

DONDERDAGA VOND 25 SEPTEMBER
Toneelavond!

Toneelgroep Linde speelt vanavond de klucht
"Schoapen op drift'

Geschreven door Herman van der A.
In de pauze een grote verloting.

Aanvang: 19.30 uur.
Entree 4 Euro p.p.

VRIJDAGA VOND 26 SEPTEMBER
Vpgelschieten!

Vogelgooien, speciaal voor de dames.
Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.

Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!

M.m.v. "Op Pad"!

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
's middags Volks- en kinderspelen

met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz. enz.

Aanvang 13.00 uur
's avonds: Feestavond! m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree 8 Euro p.p.

FLOSSIEL
G R O O T H A N D E L

Eenmalig Partij TUINBEELDEN
voor groothandels prijs

Zaterdag 13 sept. van 10.00 tot 15.00 uur
Industriestraat iya

Industrieterrein "Verheulsweide"
7005 AN Doetinchem

telefoon: 06 - 20 672. 672

Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a

O 7251 JP Vorden
fV Tel.(0575)551464

Mobiel: 06 54323046

OPEN DAGEN
2O EN 21 SEPTEMBER

Bezichtiging tropische kalebassen en
andere exoten in de kassen

•
Bezichtiging van de collectie op de kwekerij

•
Demonstratie bloemwerk

•
Miep met haar kalebassentrollen

•
Halloween snijden

•
Verkoop jam, chutney en taart

•
Grote verkoop van pompoenen, kalebassen

en zaden van gewoon tot zeet exclusief

Toegang gratis



Schuttersgilde St. Jan Keijenborg viert Mandala's tekenen
150 jarig jubileum met Keizerfestijn
Zoals bij menigeen bekend zal
zijn bestaat het schuttersgilde
St. Jan dit jaar 150 jaar. Tijdens
dit jubileumjaar zullen diverse
activiteiten georganiseerd wor-
den. Zo begon het jaar met de
jaarlijkse kermis, waarbij het
voltallige gilde zich presenteer-
de in haar nieuwe uniformen.
Na de vakantieperiode staat het
volgende spektakel weer op het
programma.

Het is inmiddels traditie dat bij elk
lustrum alle nog levende schut-
terskoningen van Keijenborg strij-
den om de titel "Schutterskeizer"
van Keijenborg. Op dit moment
zijn er nog 31 levende koningen,
waarbij de koning van 1947 de
langstlevende koning is. Dat is de
heer Jan Hendriks, die in het verle-
den is verhuisd naar Almen. Meer-
dere koningen zijn in het verleden
vertrokken naar elders, maar zul-
len op 14 september a.s. toch weer
aanwezig zijn om te strijden om
de felbegeerde keizerstitel. Zij zul-

len daarbij de strijd moeten aan
gaan met de huidige keizer Frank
Niesink, die in 1998 de vogel naar
beneden schoot. Het keizerfestijn
begint 's morgens met een Eucha-
ristieviering in de parochiekerk St.
Jan de Doper te Keijenborg.

Aansluitend is er een rondgang
door het dorp, waarbij alle oud-ko-
ningen mee gaan in de stoet, ui-
teraard onder muzikale begelei-
ding van de drumfanfare van het
Gilde St. Jan. 's Middags is er ter ge
legenheid van het 150-jarig jubi-
leum een receptie in het 'De Horst'
waar ook het Schuttersgebouw is.
Naast de genodigden is iedereen en
met name oud-leden van harte wel-
kom het bestuur en de leden te fe-
liciteren. Na de receptie zal het kei-
zerschieten aanvangen. Voor de
partners van de oud koningen is er
vogelknuppelen en voor iedereen
is er mogelijkheid tot handboog-
schieten voor heren, dames en
jeugd en zal vooral het Keijenborgs
Kampioenschap bielemanwedstrij-

den een van de spectaculaire trek-
pleisters zijn. Voor de kinderen is
er een springkussen, ijskar en mo-
gelijkheid om per paard met huif-
kar de omgeving te verkennen.

Deze activiteiten zijn gratis. De ge-
hele middag zijn drank, friet en
snacks verkrijgbaar. Inmiddels
hebben de kinderen van de basis-
school en peuterspeelzaal in Keijen-
borg een kleurplaat ontvangen. De
mooiste tekeningen krijgen een
speciaal plekje in het Schuttersge-
bouw. Ook is het mogelijk 's mid-
dags een kijkje achter de scher-
men te nemen bij het schuttersgil-
de, tijdens deze open dag zullen er
diverse demonstraties (waaronder
vendelen) zijn.

Er is dansmuziek in het Schutters-
gebouw met medewerking van de
formatie "Exact", waarbij ook de
nieuwe keizer gehuldigd wordt en
tevens de prijsuitreiking is van de
bieleman- en handboogschietwed-
strijden en de kleurwedstrijd.

Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
Oost-Gelderland (VIT) zet zich schrap
voor aangekondigde bezuinigingen
De Vrijwillige Intensieve Thuis-
zorg Oost-Gelderland (VTT) is
één van de vele organisaties
die subsidies ontvangt van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Op dit
moment wordt het subsidiebe-
leid doorgelicht en herzien.

De doorlichting richt zich op alle
uit de Ziekenfondswet en de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten
gefinancierde subsidies. Aanleiding
hiervoor is het Hoofdlijnenakkoord
waarin tot een aanzienlijke bezui-
niging op subsidies is besloten. De
precieze invulling van de bezuini-
gingen zal op Prinsjesdag (16 sep-
tember) bekend gemaakt worden.
Mogelijk heeft dit dus ook gevol-
gen voor de Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg en MantelZorg terwijl....

Ruim anderhalf miljoen mensen
onbetaalde zorg biedt aan familie,
vrienden en buren. Daarnaast zet-
ten ook enkele honderdduizenden
vrijwilligers zich in voor demente
renden, chronisch zieken en men-
sen met een handicap. Mantelzorg
en zorg geboden door vrijwilligers
staan samen garant voor ongeveer
tweederde van de zorg die in
Nederland gegeven wordt.

Mantelzorg wordt meestal ver-
leend vanuit liefde op persoonlijke
betrokkenheid. De tijd die men
aan mantelzorg besteedt kan van
enkele uurtjes per week oplopen
tot vierentwintig uur zorg per dag.
Er even tussenuit gaan wordt
steeds moeilijker, terwijl er wel be-
hoefte is om even ontlast te wor-
den van de zorg. Gelukkig zijn er
vrijwilligers waar men in dat geval
een beroep op kan doen....

Vrijwillige Intensieve Thuiszorg is
onbetaalde zorg die nadrukkelijk
bedoeld is om aanvullende hulp
en steun te bieden, anders dan de
reguliere zorg. De vrijwilligers ont-
lasten de mantelzorger en onder-
nemen activiteiten met de cliënt.

Naast de inzet van vrijwilligers is
er ook nog het Steunpunt Mantel-
Zorg dat de individuele mantelzor-
ger kan ondersteunen in zijn/haar
zorgtaken. Men kan er terecht
voor emotionele ondersteuning en
een luisterend oor maar ook voor
lotgenotencontacten of hulp bij
het aanvragen van een Persoons
Gebonden Budget (PGB).

De vraag naar Vrijwillige Intensie-
ve Thuiszorg en ondersteuning

van mantelzorgers neemt gestaag
toe en de verwachting is dat, on-
der andere door de toenemende
vergrijzing en het verkorten van
ziekenhuisverblijven, de druk op
de mantelzorgers in de toekomst
alleen maar groter wordt.

De kans is reëel dat de aangekon-
digde bezuinigingen daardoor op
termijn leiden tot veel grotere fi-
nanciële tekorten elders. De Vrij-
willige Intensieve Thuiszorg Oost-
Gelderland maakt zich in de hele
regio sterk om op te komen voor
de belangen van de mantelzorgers
en de broodnodige subsidiegelden
te behouden.

Op 16 september a.s. organiseert
zij in Ruurlo een minisymposium
voor vrijwilligers, professionele
hulpverleners en andere belang-
stellenden. Samen met de Neder-
landse Organisatie Vrijwilligers
(NOV), de Stichting Vrijwilligers
Management (SVM),

Stichting Sutfene en Sensire
brengt de VIT Oost-Gelderland de
gevolgen van de aangekondigde
veranderingen in de zorg in beeld
en worden bakens uitgezet voor de
toekomst.

Open Dag en Open Week
Strada sports Vorden
Zondag 14 september a.s. houdt
Strada Sports Vorden een Open
Dag. Tijdens deze Open Dag kan
iedereen kennis maken met het
centrum, de faculteiten en het
personeel.

Tevens zal er een demonstratie
spinning worden gegeven. Spin-
ning is een training geschikt voor
iedereen die wil werken aan zijn
of haar conditie of vetverbranding.

Op een plezierige manier wordt in
groepsverband gewerkt aan deze
doelen.

Op de Open Dag kan men ook te-
recht voor informatie over de
Amuseer Je Slank-cursus die 23
september van start gaat. Tijdens

deze 8-weekse cursus wordt onder
professionele begeleiding gewerkt
aan het lichaam op basis van een
trainings- en voedingsplan. Aan-
sluitend op de Open Dag is er een
Open Week.

Deze week, van maandag 15 sep-
tember tot en met zaterdag 20 sep-
tember, is bestemd voor iedereen
die daadwerkelijk kennis wil ma-
ken met Strada Sports.

Tijdens deze week kan men gratis
deelnemen aan de groepslessen,
de spinninglessen of het individu-
ele trainingsprogramma.

Het is raadzaam hiervoor tevoren
(telefonisch) een afspraak voor te
maken. Maandagmiddag 15 sep-

tember zal een demonstratie judo
gegeven worden voor de jeugd van
5 tot 14 jaar oud. Al enkele jaren
geeft men maandag 's middags
jeugdjudo.

De kleinsten leren spelenderwijs
de eerste ... van judo. Dinsdagmid-
dag 16 september wordt een demo
van de kidslessen gegeven. Kom
langs op onze Open Dag en ervaar
het gevoel van Strada Sports tij-
dens de Open Week.

Voor meer informatie omtrent de
Open Dag, Open Week of één van
onze faciliteiten neem dan contact
op met één van onze medewer-
kers. Strada Sports, Burg. Gallee-
straat 67a, Vorden. (Zie ook de ad-
vertentie voor tijden etc.)

Rian Drok heeft een tekenprak-
tijk gestart in Vorden. Na een
succesvol jaar van mandala te-
kenen en combi cursus start ze
dit seizoen met een nieuwe cur-
sus: Helend tekenen. Maar ook
het mandala tekenen en de
combi cursus gaan dit jaar weer
door. Ook nieuw is de mogelijk-
heid van het volgen van teken-
therapie, in een aantal indivi-
duele sessies.

De cursus Mandala tekenen legt
de nadruk op het ontspannend te-
kenen. Door allerlei tekenoefenin-
gen zoals zwieren (dansen op pa-
pier), zwalken en krassen , door te
spelen met lijn, kleur en vorm ko-
men we terecht bij de cirkel.

Het woord 'Mandala' komt uit het
Sanskriet en betekent cirkel. Het
werken binnen de cirkel geeft
rust, biedt een soort veiligheid in
deze hectische tijd. Er wordt met
kleurpotlood gewerkt. Het kleuren
alleen al is zeer rustgevend.

Je leert op een vrije manier manda-
la's ontwerpen. De ervaring leert

dat je losser wordt en dat je beter
naar jezelf leert luisteren.

De Combi cursus is een combinatie
van 'gewoon' tekenen (figuratief
en abstract) en mandala tekenen.
In deze cursus leer je met veel ver-
schillende materialenwerken te wer-
ken, zoals kleurpotlood, acryl verf,
pastelkrijt, houtskool en ecoline.

De cursus Helend tekenen, is een
nieuwe cursus, een combinatie
van mandala tekenen en tekenthe-
rapie. 'Heel' wil zeggen compleet,
gaaf, gezond. Heel de mens wordt
aangesproken. Het is een manier
van uiten waarbij je je creativiteit
ontwikkelt en je zelfhelend vermo-
gen aanspreekt. De cursus is be-
doeld voor mensen die meer wil-
len leren over zichzelf en zo als
persoon willen groeien.

Voor alle cursussen geldt dat je
niet hoeft te kunnen tekenen om
toch een leuke tekenervaring te
kunnen hebben. Ben je nieuws-
gierig geworden? Geef je dan op
of vraag een folder aan (zie con-
tact] es).

Biej ons in
d'n Achterhook
De voetbal leitjes die nao Paries bunt ewes meugt daor dan
wel neet zovolle succes hemmen ehad, deur de radio en de
kranten wod Vodd n dan toch maor s weer enuumd.Samen
met t Wim Kuypertournooi krig Vodd n op zien tied een
internationale uutstraoling. En at de voetballertjes d r ok nog
volle plezier an beleafd, och dan is t toch goed. Winst of
velies is dan neet zo wichtig meer. Die zorge laot ze maor an
de j onges van Advocaat. Die wod t r ok veur betaald.

Wieters bun k bliej dat de hette en de vekanties veurbiej
bunt. De hette umda k t r bar slech tegen kanne en de
vekanties umdat t maor lastig is dat dizzen en genen dan
weg is. A-j wat emaakt mot hemmen kan t wekken duurn
veur da-j iemand biej de hoet hebt. Neet da-k die luu de
vekantie neet gunne maor t is maor lastig.

Trouwens, neet iederene hold an de vekantie goeie
herinneringen oaver. Een paar van onze kennissen die volle
jaorn met mekare hebt ummegaon, kiekt mekare nauwelijks
meer an. Zee bunt now veur t eerste samen op vekantie
ewes en dat bliekt toch iets anders te wean as wekkelijks een
potjen kaarten of nao een dansaovend gaon. t Schienen,
zoas meestal, oaver t geld te gaon.

Maor daor bunt ok zat andren die heel aadige herinneringen
an de vekantie hebt oaver ehollen. Zoas Frans en Riet van de
Baokermark .Die gingen vol goeie moed en goeie zin nao
Zwitserland. Veur eur doen wel een duur land, maor t mos
t-r maor een keer af. Zee hadn daor via de plaatselijke vvv
een vekantiehuusken ehuurd. Zo-n betjen in t midden van
t land achter Interlaken

t Was een alleraardigst huuwsken. De slottel lei op een
zekere plaatse biej t huus aldus de vvv en dat kloppen ok.
t Huus was superlux inericht met magnetron, afwasmeschine

t.v. telefoon wasmeschine en zo wieter. Now, zovolle luxe
had ok neet ehoefd , von Riet. Maor jao, t zol d r wel
bieheurn en ze leafden d r met plezier in. Tot vri-jdag. Too
ston d-r inens een vrouw bie-j eur op de stoepe. Wat ze in
eur huus deijen . En of ze d-r ogenblikkelijk uut wollen gaon.

Biej naoder inzien was t een vegissing van de vvv ewes. Dat
ze de slottel toch hadn evonnen was stom toeval ewes. Um
wieter trammelant te veurkommen bunt ze toen maor nao de
wat eenvoudiger ingerichte woning egaon, zo n honderd
meter wieterop Maor ze hebt in ieder geval bienao een wekke
heel luxe ewoond, luxer dan biej ons in d-n Achterhook.

H. Leestman



BESTSELLER! "Zo'n mooie
wijnaanbieding

smaakt naar meer.

BESTSELLER!

iïEGARANDEERD
MERGENS
jOEDKOPER

J.P. Chenet
Wijn
Rosé, Blanc
de blancs,
Cabernet Syrah,
Blanc Moelleux
of Merlot
Fles 75 cl.

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

50% KORT|NG

PLUS
Salade
Komkommer of vlees
Bakje 150 gram

GEGARANDEERD

ERGENS
GOEDKOPER

40%KORTINGKORTING

Varkensfilet
Lapjes of aan het stuk
Kilo

Trostomaten
500 gram

PROFITEER
^ WEKEND

PROFITEER PROFITEER
WEKEN

BESTSELLER!

jjm GEGARANDEERD^

NERGENS
V GOEDKOPER

BESTSELLER!

Ariel
Wasmiddel
Diverse soorten
Pak 2700 gram,
doos 56 stuks
of flacon 3 liter

GARANDEERD

RGENS
EDKOPER

)\

; l

L
Gebakken
beenham
150 gram

t

BESTSELLER!

LGEGARANDEERD^
NERGENS
GOEDKOPER

50% KORT|NG

Chiquita
Bananen

BESTSELLER!

20% KORT|NG

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

BESTSELLER!

Douwe
Egberts
Senseo
Regular, cafeïnevrij,
mild, dark of mocca
Zak 18 stuks
130 gram J«89r

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

VOORDE

Runderriblappen

Openingstijden:
idag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

37/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootvi

::PLUS
www.plussupermarkt.nl

kunnen incidenteel hoger uitvallen. Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 september 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!


	tmp01
	tmp02
	tmp03

