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Feest op 15 september:

5O-jaar EHBO Baak-Vierakker
INITIATIEFNEMER EN PRO-
MOTOR
In 1952 is de EHBO-vereniging
feaak-Vierakker in het léven geroe-
pen door dokter H. van Wissen, hij
was de initiatiefnemer en de grote
promotr achte deze afdeling. Na
de oorlog was er wat betreft de ge
zondheidszorg weinig georgani-
seerd; zou de EHBO eerder hebben
bestaan dan zouden er waarschijn-
lijk meer levens gered zijn.
Eenmaal het initiatief genomen,
gaven zich 79 cursisten op. Dokter
van Wissen is 30 jaar arts-docent
geweest en heeft in die tijd 500
cursisten opgeleid. Daarna heeft
dokter E. Helmich het roer over-
genmen en hij doceert nu nog
steeds.

EHBO SAAI?
De EHBO wil graag meer bekend-
heid geven aan datgene waarvoor
zij staat en wat zij doet. In de eer-
ste plaats geven de mensen van de
EHBO eerste hulp vóórdat deskun-

dige hulp arriveert. De duur van
een EHBO-cursus is zestien lessen
van twee uur en wordt om de twee
jaar gegeven. De lessen bestaan uit
reanimatie en verbandleer. De ver-
bandlessen worden gegeven door
Brigitte Tiemessen; zij is al twintig
jaar kaderinstructrice bij de EHBO.
Elk jaar is er een herhalingscursus.
Deze bestaat uit acht lessen van
twee uur.
Op het moment zijn er 47 leden
enongeveer 500 donateurs. Door-
dat er zoveel donateurs zijn, kun-
nen de lesgelden laag gehouden
worden en tevens wordt hiervan
cursusmateriaal aangeschaft.

Wij leren niet alleen uit de boek-
jes, maar zijn o.a. naar het anato-
misch en pathologisch museu;m
geweest. Soms werd een ongeval in
scène gezet waarbij brandweer en
politie aanwezig waren. Bij zo'n
oefening worden ook Oltus-men-
sen ingezet. Lotus staat voor Lan-
delijke Opleiding Tot Uitbeelding

Slachtoffers. Er werden diverse
sprekers uitgenodigd, waaroncxer
bijv. een apotheker die uitleg gaf
over medicaijnen.
Naar het zwembad in Apeldoorn
oefenen met een auto te water.
Hierbij zit men als EHBO zelf in de
auto en leert men hoe te handelen
in zo'n situatie. Ook houden wij
een soort competitie met buurt-
EHBO-verenigingen om het pijl
hoog te houden.
Vele EHBO zijn dan ook op diverse
evenementen aanwezig en wij ho-
pen dat er zich in oktober vele
nieuwe cursisten zullen aan;mel-
den, zodat de EHBO kan blijven
voortbestaan.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
RECEPTIE
Voor de leden is er in zaal Herf-
kens in Baak een middag- en
avondprogramma georganiseerd.
Tijdens de receptie is er ook gele-
genheid om oude foto's en kran-
tenknipsels te bekijken.

Slibbedrijf kan nog niet bouwen
De Raad van State heeft vorige
week de groep buurtbewoners
en ondernemers op Het Werk-
veld in het gelijk gesteld. Vol-
gens het hoogste bestuurs-
rechtcollege in ons land kan de
bouwvergunning die is afgege-
ven aan Van der Valk & De
Groot niet door de beugel. De
Raad van State bevestigt daar-
mee de eerdere uitspraak van
de bestuursrechter in Zutphen.

Het college van burgemeester en
wethouders is nu weer aan zet.
Wethouder Dorien Mulderije zegt
op de hoogte te zijn van de uit-
spraak van de Raad van State. "Ik
heb het in de krant gelezen. Maar
we hebben het nog niet behandeld
in het college. Dus ik weet nog niet
wat we precies gaan onderne-
men", zegt ze.
De bezwaren tegen de komst van
Van der Valk & De Groot zijn be-
kend. Bijna vier jaar geleden te-
kende een groep buurtbewoners
en ondernemers op het industrie-
terrein bezwaar aan tegen de ver-
leende milieuvergunning. Zij vre-
zen met name voor stank- en stof-
overlast. Een maand geleden keur-
de de Raad van State de stankvoor-
schriften van het bedrijf goed. Er
liep echter ook nog steeds een ho-
ger beroep ten aanzien van de
bouwvergunning. De Raad van
State heeft wat dat betreft de
buurt in het gelijk gesteld. De ge-
meente Vorden zal daarom op-
nieuw over de bouwvergunning
moeten buigen.

Van der Valk & De Groot houdt
zich bezig met het vegen van stra-
ten en het legen van putten. De
slib die hierbij vrijkomt wordt ge-
stort in bakken met het vooropge
zette doel om het water eruit te la-
ten lopen. Het water wordt vervol-
gens op het riool gestort en het
zand wordt afgevoerd naar een re
cyclingbedrijf.

Buurtbewoners en omliggende be-
drijven vinden dat de activiteiten
van het Slibbedrijf niet passen bin-
nen de bedrijfscategorieën die het
bestemmingsplan op Het Werk-
veld toelaat.
Bij Slibbedrijf Van der Valk & De
Groot in Poeldijk was er maandag-
ochtend niemand voor commen-
taar bereikbaar.

Ie Achterhoeks Country
Talenten Festival
Op zaterdag 12 oktober 2002 or-
ganiseert A&A Evenementen in
samenwerking met zalen cen-
trum de Nieuwe Aanleg het Ie
Achterhoeks Country Festival.

Het dag programm: talentenjacht
voor aankomend Country en Wes-
tern talent, 's Avonds country
avond m.m.v. Windfall deze band
speelt al 25 jaar country en wes-
tern muziek einde programma
om middernacht.
Verder is er een Western Market en
Westernfood. Het programma zal
gepresenteerd door DJ Joop.

TALENTENJACHT
Ben jij dat talent uit de regio wel-
ke graag eens mee wil doen aan
een talentenjacht dan is dit uw
kans
Als jij denkt te kunnen zingen of
spelen en wil je mee doen schrijf
je dan in voor de talentenjacht. Let
op het moet wel een link hebben
met country of hedendaagse mu-
ziek hebben . Dus talenten, zange-
res, zanger, duo, bands enz, schrijf
in voor dit gebeuren. Voor de win-
naar licht er een leuke prijs inclu-
sief beker te wachten. Een deskun-
dige jury zal bepalen wie er de
winnaar wordt.
Voor de winnaar is er een prachti-
ge wisselbeker, enveloppe met in-
houd, een jaar contract bij A&A
(optredens op festivals waar moge

lijk) en een optreden tijdens het
Eindejaarscountry festival op 14
december (jubileum 25 jaar Major
Dundee beste country band van de
Benelux) in de Hanzehal te
Zutphen. Dit wordt een van de
grootste Country spektakels van
Nederland met de Gehele Neder-
landse country top (12 artiesten).
Voor de geluidsinstallatie inclusief
belichting zorgt de organisatie, zij
of hij dient zelf voor de begelei-
dingsmuziek op cd of cassette te
zorgen . De artiest en of band die
live willen spelen maken gebruik
van de door de organisatie inge-
huurde installatie. Dus u hoeft al-
len maar uw eigen deadline mee
te brengen.
Schrijf een briefje met vermelding
van uw naam adres telefoonnum-
mer en welke act u wilt doen voor-
zien van een handtekening naar
het inschrijf adres en u ontvangt
een bevestiging van deelname te-
rug.
Inschrijvingen moeten uiterlijk
voor 30 september binnen zijn.
Alleen optredende artiesten beta-
len geen entree geld.

Voor informatie, reservering,
kaartverkoop en inschrijving:
A.Peppelenbos,
Julianlaan 33, Eefde, (0575-540791
vanaf de namiddag).
Locatie zalencentrum de Nieuwe
Aanleg, Scheggertdijk 10, Almen.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

<M - iu,<«un„„
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• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

De NfpSiWe Aanleg • bowlingbanen
• kegelbanen3

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

"Ruimte" thema
startzondag in de
Dorpskerk
De startdienst van de Hervormde Ge-
meente Vorden heeft als thema mee-
gekregen "RUIMTE". Een veelzeggend
begrip: krijg je van een ander de ruim-
te, geef je een ander de ruimte, neem
je zelfde ruimte. Die ruimte kun je zo-
wel letterlijk, als figuurlijk nemen.
Ruimte kan bevrijdend en benauwend
werken, hoe ga je daar mee om . Dit
thema zal in het komende wintersei-
zoen ook terugkomen in verschillende
activiteiten. De dienst zondagmorgen
aanstaande biedt in ieder geval voor
jong en oud de ruimte om er mee be-
zig te zijn, deels gezamenlijk, deels
voor de jeugd in een aparte ruimte.
Ook biedt het de ruimte om elkaar te
ontmoeten vanaf 9.30 u tot 10.00 u bij
de koffie en ook later in de dienst bij
de koffie. Elkaar ontmoeten in de
ruimte van de dienst en bij de koffie
horen bij de kerkdienst, die dus wat

langer zal duren dan normaal, maar
er is dit keer dan geen ontmoeting na
de dienst. Onze voorganger is ds L.D.
Horjus uit Didam , organiste Mirjam
Berendsen , verder werken mee een
Koperensemble ,de Cantorij en ge-
meenteleden. Iedereen is van harte
welkom zondag 15 september vanaf
9.30 uur in de ruimte van de Dorps-
kerk.

€ 6.75 p/m2

excl. btw
15O m2 per vracht

KanterSv.
Barchemseweg 84/a
7261 DE Ruurlo NI.
Tel. (0573) 45 13 06

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag Ï5 september (startzondag) 10.00 uur ds. L.D. Horjus uit
Didam.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 september 10.00 uur ds. G.W. van der Brug, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 september 10.00 uur ds. R.J. Boiten, Dieren; 19.00 uur ds.
D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 september 10.00 uur Viering m.m.v. Pastor v.d. Meer.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 september 17.00 uur Eucharistieviering. Dames.
Zondag 15september 10.00 uur Woord/Communiedienst. lieren.

Weekendwacht pastores
l£l6septemberPaStot K Hogenelst. tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
525728.

Tandarts
14-15 september D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



S treekziekenhuis 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 gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
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: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag tjm vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41.41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltiidyerzQrging 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, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.OJ Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Klingen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Slank en fit. Vraag Jema
Bruggink hoe dat zit. Tel.
(0575) 46 32 05.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Te koop: riante 2/1 kapwo-
ning Mulderskamp 6, Vorden.
€264.000,- k.k. Vraag de bro-
chure. Tel. (0548) 36 49 16 of
0654321107.

• Kleding- en Speelgoed-
beurs t Kraankuikentje te
Kranenburg 21 september a.s.
Kom vroeg, blijf lang! Gezellige
dag met leuke activiteiten.

• Te koop: marmer venster-
banken, div. breedtes en dik-
tes. Tevens te koop wandpla-
tenzaag, kettingfrees, 2 af-
kortzagen. Tel. (0315) 65 15
22 of (06) 505 02 680.

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

• Te huur gevraagd voor min-
stens 1,5 jaar door gezin met 4
personen: woning met tuin in
rustige wijk of buitengebied
van Vorden of Warnsveld.
Huurprijs tot 1400 euro per
maand. Evt. investering in ver-
bouwing bespreekbaar. Graag
uw reactie: tel. (0575) 55 36 07
(wij zijn 's avonds het best be-
reikbaar).

• Swingnight met hits 70's,
80's, 90's en top-100 op zat. 21
sept. in partycentrum "De
Kruisberg" te Doetinchem.
Aanvang 21.30 u, entree 5 eu-
ro. Kijk op: www.swingnight.nl

• Cursus met kristallen en
edelstenen voor inzicht en he-
ling. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Meditatie-thema-ochten-
den. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Op zondagmiddag 29 sep-
tember komt Marjan Berk
naar de bibliotheek. Tijdstip:
14.30-16.30 uur. Toegang: 5
euro (voor donateurs VOB 3
euro). Kaarten vooraf verkrijg-
baar.

• Te koop: judopak, als
nieuw, maat 152/164. Tel. 55 41
40.

• Verhuisd van De Boonk 51
naar Insulindelaan 8 per 15
sept. 2002. Fam. G.W. Wahl.

• Wegens werkzaamheden op
De Vijfsprong, zoek ik, man
(40), rustig woon plekje of
sta-caravan, liefst buitenaf,
Vorden of omg., tot ± € 300,-
p/mnd. Tel. (0575) 52 22 28,
Braankamp 116, Zutphen.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Gratis af te halen: inbouw
koelkast en zwaar wit dres-
soir (licht beschadigd). Tel. 55
41 40.

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

• Gevraagd: hulp 25-50 jaar,
voor 3 a 4 uur per week voor
het schoonhouden van een re-
cent gebouwde bungalow.
Geen kleine kinderen meer
aanwezig. Brieven onder nr. W
32-1 bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Te koop: Ruime 2/1 kap
(Boerderij stijl). Beukenoot 29
te Ruurlo. Zie www.markt-
plaats.nl of tel. (0573) 45 35 27
of (06) 132 33 809.

• KunstKring Ruurlo. U kunt
het complete programma tot
nieuwjaar afhalen bij de VW
Ruurlo, de Bibliotheek of Reur-
les Huus (zie eventueel zij-
raam). Telefoon secretariaat:
(0573) 45 20 75.

• Deze week geen contactje
voor al die mooie, nieuwe We-
reldwinkelkoopjes.

• Te koop: wegens ontruiming
AEG wasautomaat van au-
gustus 2000. Tel. (0575) 55 28
77.

Waarom

elders

gezocht

wanneer

het in

Vorden

kan

worden

gekocht!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

DE ITALIAANSE WEKEN
Geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 september.

Kleurrijk en erg lekker...

Italiaanse
paddestoelen salade.«40
200 gram € l m*

Versgesneden

andijvie
400 gram €

025
fci

20 min.oven op 200 graden

italiaanse pizza
per stuk €

o 25
Oi

Alleen even bakken ...

Napoli / krieltjes v
500 gram '€

440
1 M

200 gram

Koken op z'n Italiaans met...

bleekselderij
per stuk € 0?9
Vers gesneden
slamix-ltalia
100 gram

Zongerijpt . . . Bóóóóórdevol sap . . .

pers-sinaasappelen 10 voor
A HO
2i

Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

Bertolli olijfolie nu met Gratis dressingshaker!

Nutsblokfluit en Keyboardclub

De lessen voor het seizoen 2002-2003
beginnen op zaterdag 14 september

in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf
heden weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT(leeftijdva. 7 jaar')

KEYBOARD (leeftijd v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van
groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in
volgorde van (voor)aanmelding en vervolgens tijdens

de eerste les.

LESTIJDEN (onder voorbehoud):

08.45 - 09.45 uur:

09.45- 10.30 uur:

09.45- 10.30 uur:

Keyboard Gevorderden

Keyboardgroep Beginners*

Blokfluitgroep Beginners*

(*) minimum aantal deelnemers: 7

Opgave en/of inlichting:
P.C. Kramer, het Hoge 56, tel. 55 32 29

M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Schoonmaakhulp
voor praktijkruimte

gevraagd op dinsdagen
van 15.00 tot 17.00 uur

Graag uw reactie naar
Mw. Tanis

Schoolstraat 11 b
7251 XR Vorden

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

Tequila drinken in

Mexico?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweq 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 1T 69,
www.tcrenovatie.com

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities.
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In mama's buik was het warm en zacht,
lag ik te trappen dag en nacht.
Maar nu ik mij kan laten horen,
zal ik ook papa's dromen eens storen!

Daniëlle

4 september 2002

Zij weegt 4130 gram en is 51 cm lang.

Rinand en Sabine Weustenenk

Lankhorsterstraat 7
7255 LC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 15 90

Kom gauw kijken, dan maak ik beschuit met muisjes.

T

\
i.p.v. kaarten

Wij gaan trouwen

Arne Ridderhof
&

Karin Doenbeek

En wel op zaterdag 21 september 2002 om
10.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo (G).

U bent van harte uitgenodigd op onze recep-
tie van 14.00 tot 15.00 uur in zaal Wolbrink, ;
Bleekstraat 3 te Hengelo (G).

Ons adres:
Bleekstraat 16
7255 XZ Hengelo (G)

v

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een krantenwijk,
nu met € 45,- startpremie!
Word bezorger van Algemeen
Dagblad, Trouw en de Volkskrant.

Dat is de snelste bijverdienste voor
alle leeftijden, ledere ochtend de krant
bezorgen betaalt prima.
Plus een gratis regenpak, elke dag een
gratis krant en regelmatig een extra
bonus.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag in Vor-
den. De verdienste is uitstekend en tijdelijk € 45,- premie
voor Snelle Starters.

Belangstelling? Surf naar www.koplopers.com of bel
gratis 0800 0230 351.

't Komt in de bus met Koplopers!

VLAAI VAN DE WEEK:

Bosvruchten/Kwark vlaai

€5,50
RoomboterVAmandel Speculaasjes

pak 5 stuks € 3,00

Witte broodjes

6 halen 5 betalen

:

..,;!:. " ' '

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Verhuur van
spinhoogwerker

Prijzen per:

dag
weekend
week
inclusief BTW

€172.55
€ 260.00
€ 833.00

Bc t̂
Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCMjfj NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Literatuurcursus
in de bibliotheek

van Vorden

Onderwerp: Het naturalisme in de
Nederlandse literatuur

Docent: mevr. S. Mullenders
Lestijden:

4 lessen op woensdag 19.30-21.30 uur
Startdatum: 9 oktober 2002

Cursusprijs: 50,00 euro
Opgeven bij Roe Aventus Zutphen

Tel. (0575) 51 38 44

HORSTMAN

' HOIVTDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

MAISTAXATIE 2002
VORDEN e/o

Opgeven bij:
H. van Gijtenbeek, tel. (0575) 43 16 95

Vorden:
GA Gotink, tel. (0575) 52 14 76

Zongerijpte
Gehakt-^-* V'AAC*JV\r ts&& W^^v^w^rll;
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Wc hebben de smaak te pakken. De Italiaanse wel te
verstaan. Deze week introduceren we een nieuwe Spe-

cial: de Napoletaanse Gehaktballen.
Smakelijke gehaktballen vermengd met y.ontomaatjes en
tomatensaus. Geniet tijdens de wereldse weken van de
heerlijkste buitenlandse gerechten. Voor nog meer we-

reldse tips: wTVTV.keurslager.nl

Spinata Romana
100 gram €

4 Varkensoesters
€

Napoletaanse
gehaktballen
700 gram €

Rauwkostsalade
700 gram €

Kalfsfricassee 700 gram

2?
52°
J10

Of5

1?9

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds !')()«

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/xr.ils:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen w eg 6
(Indiisirk'UïTfin 'Dr Mars' t.o. Woonboulevard F-jjcrkamp)

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

EHBO-Var«nlglng

Bij voldoende deelname (minimaal 10 cursisten)
start de Vordense E.H.B.O. begin oktober

met de cursus

E.H.B.O.
eenheidsdiploma.

Kosten € 170,00

Inlichtingen en/of opgave bij:
B. Helmink, tel. (0575) 55 18 57

b.g.g. M. Berendsen, tel. (0575) 55 11 17.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden fe
Telefoon (0575) 55 29 28 «•k.
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur
donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur
vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op donderdag 19 september
2002 om 1930 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* (In)spreekrecht bij raadsvergaderingen
* Reglement van orde raadsvergaderingen
* Verordening brandveiligheid
* Subsidiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden
* Compact, Compleet en Comfortabel Centrum Vorden
* Vborbereidingsbesluit voor perceel Almenseweg 41
* Verzoek om planschadevergoeding Ruurloseweg 49
* Krediet voor planologische regeling prostitutiebeleid
" Nota onderwijsachterstandenbeleid
* Plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie Vorden
* Professionalisering peuterspeelzaalwerk
* Prioriteitslijsten 2002 Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monu-

menten 1997
* Aanwijzing als beschermd monument buitenplaats Huis Vorden
" Aanvullende forfaitair bedrag op CW-vervoerspas
* Reconstructie Zutphenseweg
* Herinrichting Horsterkamp

(ln)spreekrecht bij raadsvergaderingen
Burgemeester en wethouders stellen voor dat bij de opiniërende verga-
dering, waarin de gemeenteraad geen formele besluiten neemt, maar
standpunten bepaalt over onderwerpen, net zoals bij de besluitvormen-
de raadsvergaderingen alleen nog het spreekrecht te laten gelden. Het
inspreken is uitvoerig geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en de
Inspraakverordening. Burgemeester en wethouders zijn verplicht bij de
voorbereiding van beslissingen alle nodige kennis te vergaren om alle
belangen goed af te kunnen wegen. Vaak voeren zij een openbare voor-
bereidingsprocedure (inspraak) om uw zienswijze te weten te komen.
De inspraakresultaten die hieruit voortkomen verwerken zij in hun
voorstel aan de raad. Bij ingrijpende besluiten worden ook wel in-
spraakavonden georganiseerd, waar u uw visie kenbaar kunt maken. Als
de gemeenteraad dus over een onderwerp vergadert, zijn de standpun-
ten van de belanghebbenden bekend en inspreken in opinievergaderin-
gen is dan dubbelop. Uw standpunt is op dat moment al meegenomen
in het voorstel aan de gemeenteraad!

Zowel tijdens de opiniërende als de besluitvormende vergadering van
de gemeenteraad geldt nu het volgende spreekrecht:
U kunt onmiddellijk na opening van de vergadering het woord voeren over een
onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. De maximale
spreektijd is vijf minuten. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan
de orde stellen dat op de agenda staat. U kunt u uiterlijk woensdag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van
Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Reglement van orde raadsvergaderingen
Door de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur en de ver-
anderingen die dit met zich mee heeft gebracht, is het noodzakelijk een
nieuwe Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen vast te stellen.
Burgemeester en wethouders stellen een nieuw reglement voor waarin
de volgende zaken afwijken van het bestaande Reglement: afschaffen
van inspreekrecht en commissies van advies en bijstand (hiervoor is de
opiniërende vergadering in de plaats gekomen), aanwezigheid wethou-
ders in raadsvergaderingen, instellen van een agendacommissie (de
fractievoorzitters van de politieke partijen bepalen de raadsagenda; tot
nu toe deed het college dat) en het aansluiten bij de praktijk voor het
spreekrecht. Het nieuwe Reglement is in te zien ter gemeentesecretarie.

Compact, Compleet en Comfortabel Centrum Vorden
De terinzagelegging van de nota 'een compact, compleet en comforta-
bel centrum' met als belangrijkste conclusies: 'een compact en com-
pleet centrum realiseren, het doorgaande verkeer uit het centrum ha-

len en omleiden en een levendig centrum creëren' heeft geen reacties
opgeleverd. Burgemeester en wethouders stellen dan ook voor met de vi-
sie in te stemmen, zodat een verdere uitwerking in concrete plannen
plaats kan vinden.

Nota onderwijsachterstanden en plan vanïianpak voor- en vroegschoolse educa-
tie Vorden
Burgemeester en wethouders stellen voor de nota onderwij sachterstan-
denbeleid 2002-2006 gemeente Vorden vast te stellen en de ontvangen
middelen van het rijk voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid en de voor- en vroegschoolse opvang volledig in te zetten voor dit
laatste. Prioriteiten voor de voor- en vroegschoolse opvang zijn het in-
voeren van taalbevorderingsprojecten om taalachterstand te voorko-
men, intensivering van het programma Startblokken/Basisontwikke-
ling in Kranenburg en het invoeren van een observatie en overdrachts-
instrument.

Professionalisering peuterspeelzaalwerk
Burgemeester en wethouders stellen voor in te stemmen met het ge
bruik van het rekenmodel peuterplaats als nieuwe methode voor subsi-
dieberekening, in de meerjarenbegroting € 25.000,- extra op te nemen
voor subsidiering van de peuterspeelzalen in Vorden en € 6.300,- be-
schikbaar te stellen om de professionalisering per september in te laten
gaan. Professionalisering is noodzakelijk om het voor- en vroegschoolse
programma uit te kunnen voeren.

Aanvullende forfaitair bedrag op CW-vervoerspas
Burgemeester en wethouders stellen voor het forfaitair bedrag van
€ 136,- per persoon voor mensen met een handicap die gebruik maken
van de CW-vervoerspas Regiotaxi IJsselstreek te verlengen tot l januari
2004.

Reconstructie Zutphenseweg
De kosten voor de reconstructie van de Zutphenseweg tussen de School-
straat en de Rondweg zijn geraamd op ? 859.000,-. Op de Zutphenseweg
gaat de max.snelheid naar 30 km, worden de huidige klinkers vervan-
gen door geluidsreducerende betonstraatstenen en krijgen fietsers
meer ruimte door de aanleg van 1,5 m brede fietspaden. Om de ver-
keerssnelheid te remmen worden ook plateaus aangebracht op de kruis-
punten. De verkeerslichten op de Boonk blijven in reactie op de wens
van verschillende inwoners gehandhaafd. Burgemeester en wethouders
willen de werkzaamheden openbaar aanbesteden

Herinrichting Horsterkamp
De kosten voor herinrichting van de Horsterkamp als ontsluitingsweg
zijn geraamd op € 382.000,-. Onder meer de volgende werkzaamheden
zijn gepland: aanbrengen van dubbele doorgetrokken asstrepen en ver-
hoogde trottoirbanden om een visuele versmalling van de weg te be-
werkstelligen, plaatsen matrixborden en overlaging rijbaan met ge
luidsreducerend asfalt.

INSPREKEN
Bij wijze van uitzondering kunt u over de onderwerpen die op de agen-
da staan uw mening kenbaar maken. Als u wilt inspreken moet u dat ui-
terlijk tien minuten voor het begin van de vergadering melden bij de ge
meentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten.

SPREEKRECHT
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken over
een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag bij een besluitvormende raadsvergade
ring niet een onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. U
kunt u uiterlijk woensdag voor de raadsvergadering aanmelden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van
het onderwerp waarover u wilt spreken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het tienjarig bestaan van de Klimboom, is het Wieme
link ter hoogte van de Klimboom op 14 september van omstreeks 10.00
tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

In verband met het volksfeest Linde is de ündeseweg tussen het Sta-
pelbroek en de Vosheuvelweg van zaterdag 28 september vanaf 12.30
uur tot zondag 29 september tot 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

ERWIJDERING KERKBANK UITNH-KERK

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang
van donderdag 12 september tot en met 23 oktober 2002 ter gemeente
secretarie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
de vergunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988
voor het verwijderen van een kerkbank uit de NH-kerk, Kerkstraat 2-4 te
Vorden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belangheb-
benden tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift indienen.

OORLICHTINGSAVOND OVER WEGENSTRUCTUUR
IN VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn bezig met het opstellen van een visie
op de wegenstructuur van Vorden. Doel van deze studie is de leefbaar-

heid en de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Het Buro voor
Verkeerskundige Advisering (BVA) uit Raalte heeft de rapportage wegen-
structuur opgesteld. In deze rapportage wordt ingegaan op de toekomst
van het verkeer in het centrum van Vorden en de effecten van maatre
gelen op de centrumroute op het omliggende wegennet. Op dinsdag 24
september aanstaande om 20.00 uur geven burgemeester en wethouders
in samenwerking met BVA een voorlichtingsavond over de rapportage.
Onderdelen als leefbaarheid, oversteekbaarheid, effecten van maatrege
len op het omliggende wegennet e» verkeersveiligheid komen tijdens de
bijeenkomst ruimschoots aan bod. U bent van harte welkom tijdens de
voorlichtingsavond op 24 september om 20.00 uur in het Dorpscentrum
in Vorden.

_^ VACCINATIECAMPAGNEMENINGOKOKKENC
VOOR 6- T/M 14-JARIGEN

In de Regio Stedendriehoek gaat binnenkort de tweede ronde van de vac-
cinatiecampagne tegen Meningokokken C gaat van start. Op 7 oktober
a.s. krijgen kinderen van 6 t/m 14 jaar een prik tegen deze bacterie die
hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging kan veroorzaken. Dit ge
beurt in sporthal 't Jebbink in Vorden.

Ouders/verzorgers krijgen deze maand een persoonlijke oproep met na-
dere informatie. In de eerste ronde zijn kinderen van 14 maanden t/m vijf
jaar en jongeren van 15 t/m 18 jaar ingeënt. Vanaf september is vaccina-
tie tegen Meningokokken C opgenomen in het Rijksvaccinatieprogram-
ma. Vanaf dat moment krijgen alle kinderen van 14 maanden een inen-
ting op het consultatiebureau.

Voor meer informatie over de campagne kunt u terecht op www.ggdste
dendriehoek.nl of bellen met de GGD (telefoonnummer 0800-0231667).



NTHEFFING VOOR VERMINDERING AANTAL
KAMPEERPLAATSEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend ontheffing te
verlenen aan camping 't Gazoor voor het plaatsen van vijf kampeermid-
delen voor recreatief gebruik op het perceel Gazoorweg 4 in Vorden. Mi-
nicamping 't Gazoor had vrijstelling voor het plaatsen van meer kam-
peermiddelen, maar dat is hiermee teruggebracht.

^ VOORLICHTINGSAVOND VOOR BEDRIJVEN OVER
VLOEISTOFDICHTE VLOEREN

Heeft u vloeistofdichte vloeren in uw bedrijf aangebracht om bodemver-
ontreiniging tegen te gaan? Dan is dat een goede zaak. Het is echter
noodzakelijk dat die vloer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
Hiervoor moet u (mogelijk) uw vloer vóór juli 2003 laten keuren door een
erkende organisatie. Weet u echter aan welke voorwaarden uw vloer pre
cies moet voldoen volgens die wet- en regelgeving, wat er gebeurt tijdens
een inspectie, welke maatregelen uw bedrijf moet nemen als de vloer
niet is goedgekeurd en wat de kosten zijn van zo'n keuring? Over deze on-
derwerpen organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst op 23
september in restaurant De Herberg in Vorden. Twee deskundigen van
ingenieursbureau Oranjewoud verzorgen tijdens de avond een uitgebrei-
de presentatie. Naast de bovenstaande onderwerpen gaan zij ook in op
verschillende subsidiemogelijkheden en kostenvoordelen die te behalen
zijn door inspecties tegelijk te laten uitvoeren. U bent van harte welkom
op 23 september. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Voor meer infor-
matie hierover kunt u contact opnemen met de heer Charel van Dijk van
de afdeling milieu van de gemeente, telefoonnummer: 0575-557536.

PEN MONUMENTENDAG 2002:
Genieten van prachtige gebouwen en unieke muziek

Zaterdag 14 september aanstaande is het weer zover: 'Open Monumentendag'. Een evenement dat landelijk
jaarlijks 800.000 bezoekers trekt. Vanzelfsprekend is die dag in Vorden ook weer een aantal monumenten open-
gesteld voor publiek. Onder meer kasteel Vorden, de Rooms Katholieke kerk, de Hackfortse molen en de Ne
derlands Hervormde kerk zijn te bezichtigen.

De provincie Gelderland heeft als speciaal thema 'Monumenten in muziek' gekozen om aandacht te besteden
aan de rijke historie van de provincie op het gebied van amateur muziek en dan met name harmonieorkesten
die meer dan 100 jaar geleden zijn opgericht. In Gelderland zijn dit er zo'n 70. Twintig orkesten geven tijdens
de 'Open Monumentendag' een anderhalfuur durend concert bij tien geselecteerde monumenten, waaronder
kasteel Vorden. Dit betekent dat 'Apollo' uit Laren van 10.30 - 12.00 uur en plaatselijke trots 'Concordia' uit Vor-
den van 14.30 - 16.00 uur een uniek concert zullen verzorgen op de binnenplaats voor de ingang van kasteel
Vorden. Bijzonder detail is dat alle concerten die dag beginnen met de mars 'Monuments of the Netherlands -
Nederland let op uw schoonheyt' van Louis Andriessen.

Het programma in Vorden tijdens 'Open Monumentendag' op zaterdag 14 september ziet er als volgt uit:
* Bezichtiging Nederlands Hervormde kerk, Kerkstraat 2-4
* Bezichtiging Hackfortse molen, Het Hoge 66

De vrijwillige molenaar is aanwezig om u uitleg te geven. Als de weersomstandigheden het toelaten is de mo-
len ook in bedrijf

* Bezichtiging van de pastorie naast de Rooms Katholieke kerk, Ruurloseweg 103
De nieuwe eigenaren willen u graag de gelegenheid geven het pand te bekijken voor dat zij het gaan op-
knappen en bewonen

* Bezichtiging kasteel Vorden, Horsterkamp 8
Onder leiding van een gids kunt u een rondleiding door het kasteel krijgen. Om 10.30 uur verzorgt 'Apollo'
uit Laren een concert en om 14.30 uur staat een concert van 'Concordia' uit Vorden op het programma.

De gebouwen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats

Industrieweg 6

Nabij kruising
de Boonk -
het Wiemelink

Het Hoge 15

Aan vrager

AJ.B. Heitling

Inhoud

Bouwen carport

Ben Nederland B.V. Vernieuwen zendmast

A. Willems Plaatsen 2 dakkapellen en een schoorsteen

Datum ontvangst

2^08-2002

02-09-2002

03-09-2002

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

Plaats

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Aanvrager Inhoud

Hoetinkhof 265 G. Weenk bouwen bergruimte

Enkweg 10 H.BA. Schoenaker bouwen bergruimte

Vrijstelling

Bouwen aan de weg/ijde

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

SEPTEMBER
ledere 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.

11 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

11 Bridgen Bridgeclub BZR in 'het
Stampertje'

11 EHBO in het Dorpscentrum,
herhalingslessen

15 HSV de Snoekbaars, senior-
wedstrijd

16 Bridgeclub Vorden
17 's Middags fietstocht. Start op

het Marktplein. N.B.V.P. Vrou-
wen van Nu

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan

18 Eerste avond seizoen N.B.v.P.

Fietstocht Kranen-
burgs Belang
Zondagmiddag werd weer de jaar-
lijkse fietstocht gehouden. De rou-
te was uitgezet door enkele be
stuursleden. De deelnemers kon-
den genieten van een mooie tocht
en prima weer. Vanaf 't Pannen-
koekenrestaurant Kranenburg

bij de Herberg. Hr. Horsting
over Amish-gemeenschap in
Noord-Amerika

18 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

18 Handwerkmiddag in de Wehme,
kraamverkoop

18 Bridgen Bridgeclub BZR in 'het
Stampertje'

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Fietstocht Linde
23 Bridgeclub Vorden
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
25 Bridgen Bridgeclub BZR in 'het

Stampertje'
26 PCOB vergadering Stampertje

o.m. met 'Herkomst Gelderse
familienamen;

26, 27, 28 Volksfeest ünde
26 HVG dorp Vorden Hr. Wullink,

Allerhand uit Saksenland
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen
30 Bridgeclub Vorden
30 Agrarisch dagreisje N.B.v.P.

naar de Floriade

ging 't via mooie paadjes richting
Partycentrum Kerkemeyer te Bor-
culo. Daar werd de pauze gehou-
den, met een drankje en een appel
van de groentenvakman Freddie
Letink. Terug ging de tocht rich-
ting Ruurlo, daar om 't mooie Kas-
teel Ruurlo en weer verder bin-
nendoor naar 't Pannenkoekenres-
taurant Kranenburg.

Voetbal

SVRatti Vorden
Programma
Zaterdag 14 september: Ratti 5-SS-
SE 3, Ratti Al-Zelos Al, WHCZ B2-
Vorden BI / Zondag 15 september:
Wolfersveen 1-Ratti 2, Rietmolen
3-Ratti 2, Ratti 3-Vorden 5, Marien-
velde 3-Ratti, Ratti 1-AD '69 1.

WVorden
VORDEN - DINXPERLO 3-0
Vorden is de competitie gestart
met een royale overwinning. Het
was overigens geen hoogstaande
wedstrijd. Vorden trad aan met de
jeugdspelers Renz Cornegoor en
Niels Siemerink en zonder de ge-
blesseerde Erik Oldenhave. De Vor-
dense verdediging ziet er solide
uit, waarin keeper Ronald Hoevers
na een jaar te zijn gestopt weer de
sluitpost is. In aanvallend opzicht
is er voor trainer Chung nog veel
werk aan de winkel. Een betere
competitiestart had Vorden zich
niet kunnen wensen.
Direct vanaf de aftrap nam Vorden
het initiatief en zette het Dinxper-
lo onder druk. De ploeg uit Dinx-
perlo is vorig seizoen in de subtop
geëindigd in de 4e klasse C, maar
maakte geen grootse indruk. De
eerste doelpoging was van Rene
Neyenhuis. Hij zag zijn schot door
een verdediger van de lijn gehaald.
Erwin Hengeveld was in de 15e
minuut dicht bij de openings-
treffer. Hij kopte een voorzet van
Rob Enzerink van dichtbij in,
maar kon onvoldoende kracht op
de bal uitoefenen en kon de Dinx-
perlose goalie de bal nog net uit
het doel tikken.
In de 35e minuut tekende jeugd-
speler Niels Siemerink de 1-0 aan

na goed voorbereidend werk van
Andre Kamperman. 1-0
Dinxperlo kwam er nauwelijks
aan te pas. De Vordense ploeg dic-
teerde de wedstrijd en het wach-
ten was op meer doelpunten.
De tweede helft was 10 minuten
oud toen Rutger Wullink daarvoor
het startsein gaf. Hij rondde zijn
rush af met een gave voorzet waar-
op Ronald de Beus fraai de 2-0 bin-
nen kopte. De ploeg uit Dinxperlo
was onmachtig om het Vorden las-
tig te maken. Niettemin kreeg het
nog een goede kans op de aanslui-
tingstreffer, maar Ronald Hoevers
stond dat samen met Erik Rakitov
in de weg. In de 85e minuut stuur-
de Rob Enzerink met een diepte-
pass Ronald Visser weg en hij zorg-
de voor de 3-0 op het scorebord.
Een matige wedstrijd, maar wel
een verdiende overwinning voor
Vorden.

UITSLAGEN
7 september: Vorden Fl - Concor-
dia-W Fl l - l, Pax F3 -Vorden F2 2
- 6 . Vorden F3 - Pax F4 6 - O , Doe
tinchem F3 - Vorden F4 2 - 10 ,
Brummen El -Vorden El 5-1 , Vor-
den E2 - DZC '68 E7 9 - O , Warns-
veldse Boy E5 - Vorden E3 2 - 2 , Vor-
den Dl - VIOD Dl l - O , Vorden D2
- WHCZ D5 2 - 3 , Dierense Boys
MD2 - Vorden D3 3 - 5 , Vorden Cl -
Lochem SP C2 3 - 6 , Vorden C2 - Lo-
chem SP C3 O -16 , Vorden/Ratti BI
- Gazelle Nieuwla B2 O - 8 , Terborg
Al - Ratti/Vorden Al 3 - O
8 september: Vorden l - Dinxperlo
3 - O , Grol 3 - Vorden 2 l - O , Ke
ijenbord. Boy3 -Vorden 35-3, Vor-
den 4 - GFC 4 1 - 0 , Vorden 5 - Stok-
kum 2 4 - 6 .

PROGRAMMA
14 september: AZC Fl - Vorden Fl,
Vorden F2 - Brummen F3 , H en K
F2 - Vorden F3, Vorden F4 - Pax F5.

Vorden El - Doesburg El, Steende
ren E2 - Vorden E2, Vorden E3 -
Drempt Vooruit E2, Keijenburg.
Boy E4 - Vorden E4, Concordia-W
Dl -Vorden Dl, Zelos D3 - Vorden
D2, Vorden D3 - WHCZ D6, VIOS B.
Cl - Vorden Cl, Be Ojuick Z. C2 -
Vorden C2, WHCZ B2 - Vorden/Rat-
ti BI, Ratti/Vorden Al - Zelos Al.
15 september: WG '25 l - Vorden
1, Vorden 2 - OBW 4, Vorden 3 -
Zutphania 2, Ratti - Vorden 5.

SOCIÏ NIEUWS
De eerste competitie wedstrijd van
Sociï eindigde in een gelijk spel.
Als na een kwartier kwam Gorssel
door een mooie vrije trap op 1-0.
Het spel speelde zich verder op het
middenveld af tot een fraaie actie
van Roland Wolbrink die Jeroen
Arends een niet te missen kans gaf
1-1. De tweede helft had Sociï het
betere van het spel een terechte
goal van Henri Eggink afgekeurd
en door nog een schot van dezelf-
de speler op de paal bleef men op
1-1 steken.
Aankomende zondag voor de
thuiswedstrijd tegen Andolu wor-
den de heren van de gehele selec-
tie in het nieuw gestoken door
timmerbedrijf Besseling en krijgt
het eerste nog eens nieuwe trai-
ningspakken van L.M.B.H. Arends.
Dit alles zal om 12.30 uur gebeu-
ren.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 2 vrij, Sociï 3 «Baakse Boys 3
2-2, Brummen 6 -Sociï 4 1-1, Baak-
se Boys 4-Sociï 5 6-1, Sociï 6 -Die
rense Boys 1-1.

PROGRAMMA 15-9
Sociï l -Anadolu l, Whcz 10 -Sociï
2, Turkse Kracht 4 -Sociï 3, Sociï 4 -
E.d.s 2, Sociï 5 -Oeken 4, Concordia
Wehl 8 -Sociï 6.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HAMBURGER

kg3*.99

HERO
FRISDRANKEN

fles 1.5 liter a 1.39

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

GROENTE

NECTARINES
mand kg

99
nu O9.

25%
KORTING

op het complete

BIOLOGISCHE
ASSORTIMENT!!

HEINZ
PASTASAUZEN

pot 600 gram a 2.08

nu 2 pot halen

1 pot betalen

ch KEUKEN-
ROLLEN
pak 2 rol a 1.55

3 pak halen

2 pak betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

oh KIPPEN
BOUTEN

2.7 kg

van 8.59 voor

49

EXCLUSIEF BIJ 01 HENGELO!
ambachtelijk verse

d'Elvee

zakje ± 200 gram

61

GALLSGALL

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

enz

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

Van tegels tot
oude ̂ ebaÖcen stenen

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
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

'part
SIERBESTRATINGEN

De onderstaande lessen starten weer
in de week van 23 september:

STIJLDANSEN voor:
Jeugd & Volwassenen & 55+ &

verstandelijk gehandicapten

LITTLESWING (vanaf 4 jaar)

STREETDANCE voor:
Streetkids, (vanaf 8 jaar)

Streetdance (vanaf 12 jaar)
Streetdance voor volwassenen

1/eefers (Donce Mosters

Wij geven les in;

Laren
Lochem
Borculo

Geesteren
Ruurlo
Vorden

www.veelers.nl

Tramstraat 37-39 te Lochem, Tel.: 0573 - 25 18 36



Martin Westerik juicht plannen
overheid om schoolzwemmen
verplicht te stellen van harte toe!

Ook een attractie.

Men kan zeggen of denken wat
men wil, feit is dat de nieuwe
bewindslieden in Den Haag
geen dag voorbij laten gaan of
ze halen wel de voorpagina's
van de dagbladen. Aan nieuwe
ideeën of plannen geen gebrek.
Of de nieuw te nemen initiatie-
ven bij iedereen in goede aarde
vallen is te betwijfelen. Zo
maakte een opmerking van mi-
nister Heinsbroek om een oor-
vijg op school toe te staan, de
tongen behoorlijk los. Oude-
ren, ook in Vorden, merkten op
"prima idee, toen ik vroeger op
school zat en de meester gaf mij
een oorvijg, dan kreeg ik er
thuis nog eentje bij!

Twee schoondochters van mij wa-
ren laaiend; als de onderwijzer
mijn kind op school een draai om
de oren geeft, dan kan hij ( de
meester dus!) er van mij ook één
terug krijgen. Zo zie je maar, de
meningen zijn verdeeld en zullen
ook altijd wel verdeeld blijven. Een
ander initiatief dat vorige week
vanuit Den Haag Nederland "bin-
nenwaaide" was de mededeling
van het kabinet om het school-
zwemmen weer verplicht te stel-
len.
Dit plan werd in het Vordense
zwembad "In de Dennen" met ge-
juich ontvangen. Bedrijfsleider
Martin Westerik: "Een prachtig
initiatief. Ik hoop van ganser harte
dat het doorgaat, want "leren
zwemmen" hoort gewoon bij de
opvoeding van het kind", zo zegt
hij. Martin Westerik en met hem
Ernst Jan Somsen, maakt zich al
jaren sterk, om het schoolzwem-
men in Vorden weer ingevoerd te
krijgen.
Momenteel gebeurt dat alleen
door de basisschool "De Kraanvo-
gel" uit het buurtschap Kranen-
burg. Leerkrachten en scholieren
zijn ook dit zomerseizoen weer
twee maal in de week in het bad
neergestreken. Niet alleen om af te
koelen, de kinderen krijgen ook
zwemles. "De Kraanvogel" betaalt
daar een bepaald bedrag voor.
"Volgens mij hebben ze een potje
op school waar dat uit betaald
wordt", zo merkt Westerik op.
"Het schoolzwemmen in Vorden is
een aantal jaren geleden afge-
schaft. De gemeente Vorden steekt
daar geen geld meer in en op de
scholen zelf redeneert men dat er
ook al voor het gebruik van de
sporthal betaald moet worden.
Ook speelt de afstand van het dorp
naar het zwembad een rol. Met

kinderen naar het bad fietsen
vindt men te gevaarlijk. Bij "De
Kraanvogel" ligt dat wat gemakke-
lijker. De groep die komt zwem-
men is niet zo groot, zo'n 38 kin-
deren. Het vervoer wordt samen
met de ouders geregeld", zo zegt
Martin Westerik.
Dat slechts één school in Vorden
bewust aan schoolzwemmen doet,
is hem een doorn in het oog. "Ge-
lukkig kunnen vrijwel alle kinde-
ren in Vorden vanaf zeven jaar en
ouder, al zwemmen. Ik spreek hier
dan ook over de laagste (qua leef-
tijd) groepen. Het is van het groot-
ste belang dat kinderen die nog
niet kunnen zwemmen, de gele-
genheid krijgen om te leren zwem-
men.
De leiding van "In de Dennen"
heeft al een paar jaar geleden een
zgn. "protocol schoolzwemmen"
opgesteld, toegespitst op de huidi-
ge accommodatie. Het protocol is
op de scholen bekend, echter, we
hebben nog geen reacties ontvan-
gen. Wat het protocol behelst?
Wel, begeleiding van kinderen van
en naar het zwembad. Ook de Ie
raren betrekken bij het toezicht op
de kinderen, de docenten hebben
dan tegelijkertijd een taak op het
zwembad. In feite dus een samen-
werking. Let wel de verantwoorde-
lijkheid op het zwembad berust ui-
teraard bij het badpersoneel".

BEWEGINGSARMOEDE
Martin Westerik legt nog een an-
der argument op tafel ten aanzien
van het invoeren van verplicht
schoolzwemmen. Zegt hij:" Ik con-
stateer ieder jaar bij bepaalde kin-
deren weer een soort van bewe-
gingsarmoede. Als je soms ziet
welke moeite sommige kinderen
hebben met het klauteren en
klimmen op de speeltoestellen. Di-
verse kinderen zijn te dik. Juist
voor hen is zwemmen hartstikke
goed. Een voorbeeld: er zijn kinde-
ren die in de sporthal soms moeite
hebben met het maken van een
koprol. Kan het kind zwemmen en
het gaat in het zwembad "koppel-
tje duiken" dan zul je zien dat het
kind zich ook in de sporthal of op
het sportveld beter gaat bewegen.
Het is niet nieuw wat ik zeg, ook
de schoolartsen in Nederland kon-
stateren regelmatig bij kinderen
een grote bewegingsarmoede. Dus
is "natte gymnastiek" wel degelijk
belangrijk. De overheid moet zich
hiervan bewust zijn. In een water-
rijk land als Nederland moet ie-
dereen toegerust zijn om te zwem-
men. En nogmaals ieder kind

moet in de gelegenheid worden
gesteld om zwemmen te leren. Het
schoolzwemmen is daar een mooi
vangnet voor. Ik hoop dat Den
Haag de plannen hieromtrent zo
snel mogelijk uitvoert".

IN DE LIFT
Een ander item: het volgen van
zwemlessen in het zwembad "In
de Dennen" neemt jaarlijks toe.
Westerik: "Dit jaar zijn er meer
kinderen op les geweest dan in
2001. In totaal hebben meer dan
200 kinderen eem zwemdiploma
behaald. De aanpak van Ernst Jan
Somsen spreekt heel erg aan. Niet
alleen kinderen uit Vorden, ook
uit omliggende plaatsen hebben
we hier kinderen op zwemles.
Veelal door "mond-reclame". Ernst
Jan wordt bij het lesgeven geassi-
steerd door Mirjam Heuvelink.
Timme en Jet Koster zijn behulp-
zaam bij het zgn. "pluspakket" zo-
als snorkelen, plankspringen,
zwemmend redden e.a.

Het "A"- diploma kan in één sei-
zoen gehaald worden, maar dan
moeten er wel circa 60- 65 lessen
gevolgd worden. Is de opkomst van
een kind lager, bijvoorbeel vanwe-
ge vacanties, dan redden ze het
niet in één seizoen. Alleen het in
bezit hebben van het "A" diploma
is te beperkt. Het "B" diploma
hoort daar eigenlijk bij", zo zegt
Martin Westerik. De zwemlessen
zijn volgens hem ook duidelijk van
invloed op de bezoekersaantallen.
Dit jaar hebben ruim 52.000 per-
sonen het bad bezocht. Het gemid-
delde bezoek aan het zwembad be-
draagt jaarlijks circa 45.000. (Afge-
lopen zondagmiddag 8 september
toen het bad om 17.00 uur werd ge-
sloten waren er toch nog ruim 250
bezoekers).

Uit alles blijkt wel dat "In de Den-
nen" duidelijk in een behoefte
voorziet. Ook de grote glijbaan en
het aangename badwater ( ca. 24
graden) heeft een postieve invloed
op het bezoekersaantal. "Ook de
ligging van ons bad doet veel men-
sen besluiten ons zwembad te be-
zoeken. Het zwemmen in de open-
lucht spreekt de mensen boven-
dien aan. Zo is het b.v. te verklaren
dat we hier ook bezoekers trekken
uit Zutphen en Lochem, waar het
publiek op een "binnenbad" is
aangewezen", aldus Martin Weste-
rik die het Vordense zwembad
meer ziet als een "familiebad"
waar pa en ma zich met hun
kroost prima thuis voelen!

Concordia Vorden en
Apollo Laren in
"Monumenten in Muziek"
zaterdag 14 september
bij kasteel Vorden
Zaterdag 14 september presen-
teert "Monumenten in Muziek"
tijdens de Open Monumenten-
dag twintig roemrijke Gelderse
orkesten, die vanaf s'morgens
musiceren bij tien prachtige
monumenten. "Monumenten
in Muziek" is een project van de
Stichting voor Kunst en Cul-
tuur Gelderland, mede moge-
lijk gemaakt dankzij financiële
bijdragen van de provincie Gel-
derland, het Prins Bernard Cul-
tuurfonds Gelderland en de
deelnemende gemeenten.

Een van deze monumenten dat is
uitgekozen, is kasteel Vorden. De
oudste berichtgeving over kasteel
Vorden dateert van 1300. Het kas-
teel overleefde erfopvolgingspro-
blemen, oorlogen en branden.
Sinds 1974 doet kasteel Vorden
dienst als gemeentehuis. Daar
speelt aanstaande zaterdagmor-
gen de muziekvereniging "Apollo"
uit Laren. Deze vereniging werd in
1879 in Laren opgericht. De ver-
eniging werd genoemd naar Apol-
lo, de zoon van Jupiter, god van
zang, snarenspel en schone kun-
sten, herdersgod en de mythologi-
sche aanvoerder van de muzen.
's middags is het de beurt aan
"Concordia" uit Vorden. Deze Vor-
dense muziekvereniging zag reeds
in 1869 het levenslicht. In dat jaar
vertrokken een groep Vordense
jongelui op een mooie zondag per
rijtuig naar Hengelo, waar een
muziekvereniging haar oude ins-
trumenten voor 55 gulden ver-
kocht. Veel bijzonders was het
niet, maar je kon er lawaai mee
maken en zo had Vorden zijn fan-
fare.

Overigens ontstonden blaasorkes-
ten halverwege de 19e eeuw uit de
mil i ta i re muziek. De orkesten
marcheerden bij optochten en ver-
zorgden concerten, meestal op
pleinen en in parken. Rond 1850
waren deze concerten bedoeld
voor de elite, maar vanaf de jaren
/eventig ook voor de lagere klas-
sen. Eind negen tiene eeuw werden
er volksconcerten georganiseerd
die een opvoedend karakter had-
den. Door die concerten kwamen
grote groepen mensen in aanra-
king met klassieke muziek: mars-
muziek, opera, operette en dans-
muziek.

Arrangeurs maakten potpourri's
van de populairste opera's en ope
rettes en werden er speciale stuk-
ken voor blaasorkest gecompo-
neerd. Tegenwoordig bestaat het
repertoire uit werken voor blaasor-
kest, arrangementen van musical-
pop- en filmmuziek, jazz, klassiek
en nog steeds de originele mars.
Een klein aantal Nederlandse
blaasorkesten, waaronder dus
"Apollo" Laren en "Concordia" Vor-
den, is inmiddels meer dan een
eeuw oud en behoren zij tot de ca-
tegorie "Monumenten in Muziek".
Behalve bij kasteel Vorden. wordt
aanstaande zaterdag nog bij een
negental provinciale monumen-
ten gespeeld: kasteel Cannen-
burgh Vaassen, marktplein Hat-
tem, de Tricotfabriek in Winters-
wijk, kerkje "De Rietstap" in Dinx-
perlo. Huis Bergh in s"Heerenberg,
café "Oortjeshekken" in Ooy, kas-
teel Hernen in Hernen, Fort Aspe
ren in Asperen en Huis Hoevela-
ken in Hoevelaken. De toegang
voor het bijwonen van de concer-
ten is overal gratis.

Ff,o l i t i e varia
Dinsdag 3 september
Op de kermis in Wichmond is een
portemonnee met inhoud gesto-
len. In de portemonnee heeft ver-
moedelijk een bedrag van € 200
gezeten.

Er is een bromfiets uit het verkeer
gehaald, die was opgevoerd. De
bromfiets is aan een technisch on-
derzoek onderworpen en haalde
met gemak een snelheid van 100
km/h. Dit is nstuurlijk levensge-
vaarlijk, aangezien de bromfiets
daar niet op gebouwd is. De eige-
naar heeft een flinke boete gekre-
gen.

Woensdag 4 september
Tijdens de nachtdienst zijn diverse
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van
deze bestuurders had teveel ge
dronken.

Kwam er een melding bij de poli-
tie binnen dat zich op de Dorps-
straat in Vorden een aanrijding
had voorgedaan en dat de veroor-
zaker was doorgereden. Een getui-
ge van deze aanrijding had een
kenteken genoteerd, maar dit
bleek niet overeen te komen met
de auto die gezien was. Na enig
speurwerk toch bij de juiste auto
terecht gekomen. De bestuurder
van de auto verklaarde dat ze van
de aanrijding helemaal niets had
gemerkt, vermoedelijk omdat ze
nogal gehaast was. Beide partijen
hebben afgesproken dat ze de zaak
via de verzekering zullen regelen.

Afgelopen weekend is er in Wich-
mond een auto vernield. Tijdens
het zomerfeest heeft deza auto ge
parkeerd gestaan aan de Ludger.
Daar is iemand zo grappig geweest
om over de auto heen te lopen. De
motorkap van de auto is op meer-
dere plaatsen gedeukt.

Donderdag 5 september
Op de Lindeseweg heeft zich een
eenzijdig ongeval voorgedaan,
's Nachts is een bestuurder van
een personenauto uitgeweken
voor een overstekende ree. Hierbij
kwam hij met zijn auto tegen een
boom tot stilstand. De bestuurder
liep een behoorlijke hoofdwond
op, die hij in het ziekenhuis heeft
laten hechten.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 5 augustus

GEVONDEN: -zweep, sleutelbos
met 7 sleutels, afbeelding op 6 te
gel tij es..
VERLOREN: -damesbril bruinach-
tig metalen montuur, sleutelbos
metongeveer 5 sleutels met rood
koord KIM, rood leren portemon-
nee.

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



FINANCIËLE PLANNING

De Regt Financiële Planning
Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP

L.J. Koetsier FFP
Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44
7241 DR Lochem

Tel. 0573-255300
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

Voor een gefundeerd
hypotheekadvies

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Particulier landgoed Het Onstein, ca. 250 ha groot in
de gemeente Vorden zoekt op korte termijn:

Enthousiaste Medewerker
Deze boeiende functie omvat een grote variatie aan
taken, zoals tuinonderhoud, het verzorgen van de
aanwezige dieren, boswerkzaamheden etc.

Profiel van de geschikte kandidaat:

• Voorkeur MBO land-, tuin- of bosbouw
• Leeftijd tussen 25-35 jaar
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken en zich verantwoordelijk voelen voor zijn taken
• Rijbewijs B E
• Affiniteit met actief natuurbeheer
• Bereid evt. aanvullende cursussen te volgen

Salariëring conform de particuliere bosbouw geldende c.a.o.

Solliciteren:
Belangstellenden voor deze functie worden verzocht binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie te reageren.
Stuur uw handgeschreven sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae, aan:
't Onstein B.V. Onsteinseweg 13, 7251 ML Vorden
Voor meer info kunt u bellen met dhr. H. Menkveld, telnr. 0575-556400

SENIORENSHOWS
DONDERDAG 12 SEPTEMBER

70.00 -
73.45 -
75.30 uur

Tijdens deze senior-

modeshow tonen wij u

de najaarsmode van o.a.

Pisser, Frankenwalder,

Gardeur, Marcona,

Roberto Sarto, Seda,

Undici, Gerry Weber,

Zerres, en nog veel meer

U kunt een plaats reserveren via tel. (0575) 55 13 81

M O D

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, (0575) 55 13 81

Borrelbus opstapplaatsen,
Vorden, Herberg 21:45 uur * Warnsveld, de Kap 21:55 uur
Eefde, pand Uitrusting 22.OO uur * /Urnen, Kazerne 22:OO uur
Qorcutof busstation 21:45 uur * Qeesteren, tfaan 21.55 uur
Qelsetaart Jloryn 22.00 uur * £ochem 1, /Ubertheyn 22.1O uur
Ruurlo, tapperij 22.30 uur * Qarchem, Kerk 22:40 uur *
Lochem 2, /Ubertheun 22.5O uur * &athmen, &rink 22.30 uur
gorsself Roskamp 22:45 uur * Harfsen guitenlust 22:55 uur.
Meer info ? ffg/ 0900-Witkamp of kijk op www.witkamp.com

Éénmalige
MAGAZIJN
LEEGVER-

KOOP
Alles moet weg.
Partij nieuwe

zonnehemels
8 modellen v.a.

€ 125 tot € 475
Nieuw in doos.

Alles moet weg.
Doetinchem

(0314) 39 52 00
(06) 533 17 790

Te koop
Mooie kalebassen

en pompoenen.
±100 variëteiten

tot zeer exclusief.

Verkoop alleen op zaterdag.

ƒ
o

Martin Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5b
7251 JP Vorden

Tel. (0575)55 1464
Mobiel: 06 54323046

Fax: (0575) 55 11 05

T E H U U R
Hengelo (Gld.)

Ruurloseweg 17b

KANTOORRUIMTE
Ca. 85 m2 (14 m breed x 6,30 m diep), ingang
en ramen bevinden zich in de voorgevel.

Faciliteiten:
- keukenblok
- toilet
- opbergkast

Huurprijs n.o.t.k. - info tel. (0575) 46 45 18

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

prolink.nl
Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

Deze cursus leert u In 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan. Niet te Ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt. Met
veel uitleg en oefeningen Het belangrijkste is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat. Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaal de
rest een stuk makkelijker. Een echte
basiscursus voor beginners. Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-privéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend.

Schrijf nu in voor de cursus!
Start op: 23 september

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 12 7a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS
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Op zondag 15 september

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

1 KETTELERIJ
3 FASHION CORNER
4 HELMINK
5 BLEUMINKTWEEWIELERS
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 GIESEN SCHOENMODE
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

KWALITARIA DE BUURMAN



KOOPZONDAG 15 SEPTEMBER

MET MODEFLITSEN
13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 uur

Tijdens de modeflitsen ziet u de najaarsmode
van o.a. A-rticles, Bandolera, Cecil, Carbone,

Esprit, Esprit Collection, Expresse, Mexx,
Sandwich, Street One, Mac, PL Land, Rosner,

Tuzzi, Via Appia, en nog veel meer!

M O D E
** *

Burj». Oalleestraat 9, 7251 EA Vordert, tel. CO575) 55 13 81

Alleen tijdens
de koopzondag

elke 2e CD
HALVE PRIJS

Natuurlijk bij:

SPEELGOED ^^ _ _ «^^—^^ —^ ̂ ^ TELEFOON
HUISHOUD- EN ̂ J C | §•• LJ ̂ £ (0575) 55 35 66
KADOSHOP ^^ ̂ J mm l E* 11 ̂ ^ TELEFAX
MUZIEK (0575)553762
LEKTUUR DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve
man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

GEOPEND
Van 12.00- 15.00

T h u i s i n d e s i g n

inter ieurs

OPRUIMING
design showroommodellen

25 tot 507. korting
13-14-15 september

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

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

Inspirerende
jjwoonshow

bij Helmink
m in Vorden
të Helmink Meubelen heeft altijd de nieuwste

woontrends in huis. Kom zondag a.s. maar
r

eens kijken om inspiratie op te doen voor een

sfeervolle inrichting van uw woning.

. .

Zitcomfort op maat
Een ruime collectie fauteuils voor
jong en oud met rugverstelling,
zitlift, relaxstand hoog of laag, ¥lj£
hand-bediening, elektrisch,
opsta-hulp of massage...

www.he iminkmeube len .n l

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

5T1IL

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



tijdens de

Haarden en
Kachelshow

o.a.
Sardas
Dru
Faber
Jotul

20% korting
op alle voorradige

grasmachines

BARGNDSGN * niet op aktie artikelen

ZUTPHENSEWEG 15-TELEFOON (0575) 55 21 59

Alleen op
koopzondag

15 september

Alle spijkerbroeken
(dames-, heren- en kindermaten) 25% korting

F A S H I O N
traatZ VoFdenmode voor het héle

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

L

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

Alle
zonnebrillen

25%
KORTING

(alleen op zondag 15 september)

,

MAGAZIJN
OPRUIMING

3 dagen lang ruimen wij
op tegen bodemprijzen

* tuinbedden 50% korting

* tuinmeubelen 25% korting

* diverse partijen sierbestrating

v.a. per m2 € 7,50

* zwaar plankenscherm € 29,95

* vierkantpaal 9x9x270 € 7,50

en nog veel meer

Dus kom op
13-9, 14-9 of 15-9 langs

en sla uw slag.

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 3
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

Nieuwe,

59.95 49T«»rKom gerust eens»

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

«cv

Varden hei gezellige
koopcentrum in de regio

15 September koopzondag
van 12.00 -17.00 uur

r p e c i a a

Alleen op 15 september 2002

van 12.00 -17.00 uur bij

besteding vanaf € 125,- een

waardecheque van 15% kado*

* in te leveren tot en met november 2002

•si] Jeeo•32] ÜS r̂L l̂t̂ pomcE^i

Openingstijden; 1113.13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.3013.30-18.00 uur

.vr. 9.00-12.3013.30-21.00 73.9.00-17.00 uur.

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

U vindt Yvonne t.o. Fashion Corner.



KOOPZONDAG VORDEN

Weer in het teken
van de muziek
Op zondag 15 september wordt de twee-
de koopzondag van dit jaar gehouden.
Ook dit jaar zal de muziek de boventoon
voeren zowel binnen als op straat.

De jaarlijkse harmonicadag vindt weer
plaats bij de Herberg. Meer dan 100 deelne-
mers uit het hele land zullen op 15 septem-
ber voor een mooi spektakel zorgen. Zowel
binnen als buiten zijn er diverse optredens
van solisten en groepen. Dit jaarlijks terug-
kerend evenement trekt altijd veel bezoe-
kers die er echt "een dagje Vorden"van ma-
ken.

Op straat zal ook het dweilorkest "de Stro
dorpers" uit Zutphen optreden. Op verschil-
lende plaatsen zullen zij zorgen voor gezel-

lige en sfeervolle muziek, zowel in het cen-
trum als daarbuiten waar veel winkels geo-
pend zijn.

Een bijzonder optreden is er van de muziek-
school uit Zutphen, die met een aantal leer-
lingen op verschillende instrumenten op-
tredens zal verzorgen.

Wie er de voorkeur aan geeft om de koop-
zondag (ook) sportief door te brengen, kan
deelnemen aan de "pannenkoekentocht",
een tocht voor skeelers en in-line skaters (zie
afzonderlijke aankondiging).

Martien Pater,
bestuurslid VOV
belast met PR zaken

BÏoembinderij V o r d e n

Zutphenseweg 64, Vorden
Telefoon: (0575) 55 ]5 08
Fax: (0575) 55 30 70
E-mail: info@kettelerij.nl

openingstijden:
di. t/m do.

9.00 tot 18.00 uur
vr. 9.00 tot 21.00 uur
za. 9.00 tot 17.00 uur

KOM OOK ZONDAG A.S

KIJKEN NAAR

DE NIEUWE

NAJAARS
COLLECTIE

BIJ

Vorden Zutphenseweg 8 • Zelhem Markt 21

Alleen op Koopzondag
15 september

Fantastische
luxe geuren
50% korting
Kom naar
onze winkel
en profiteer !

tOSB AR€NDSGN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

ANTHONY'S

*"*** - Tel (0575)

Speciale Koopzondagkortingen
op 15 september bij Anthony's

-10%Wollen of katoenen Shawls

Nieuwe kollektie !
Lambswool Truien 'Johnstons of Elgin'
'Henry White' Collection
Houten spelpuzzels voor de komende
donkere avonden
Houten kandelaars

Meerdere aanbiedingen?
Kom langs... of beter nog... kom gewoon
geheel vrijblijvend binnen eens kijken!

Deze aanbiedingen zijn uitsluitend geldig op 15 september.

Tot ziens bij Anthony 's Burg. Galleestraat 22

-5%
-5%

-15%
-15%

AVANCER PHANTASY BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 7201 EE Zutphen Tel. 0575-519526

Zondag 15 september start van de opruimings week
Overjarige modellen nu met

korting oplopend tot wel 50%
Huur fietsen een seizoen gebruikt vanaf c 249,00

Oma fiets van € 269,00 voor € 219,00
* Nu nog enkele modellen elektrische fietsen speciale prijs.

• Elektrische fietsen (de trapkracht verdubbeld ideaal dus!) afhankelijk
van het specifieke model en accu een bereikt van zo'n 40 a 70 kilometer.

10% korting op kleding



Wees en Vleeswaren

Runder sucadelappen ug c 4."

Varkenslappen 1 kg c

4 Haasfiletlapjes Q9g
naturel of gekruid € o.

3 Rookworsten
4e Gratis grof of fijn €5.

Bke week op de markt in Vorden

Weekpakket vleeswaren:

100 grCASSELERRIB

100 gr GEKRUID SPEK

100 gr SCHOUDERHAM

NU VOOR

2 cyclamen

bos rozen
a 20 stuks

o 10 violen

o bolchrysant

5 00 »jmM^gr«^
Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 OB harddisk
AMD Athlon XP 1600+,. 256 Mb intern geheugen, 40 GB harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb intern geheugen* 60 GB harddisk
AMD Athlon XP 200Q+, 256 Mb intern geheugen, 60 GB harddisk

v.a. € 649,-
€649,-
€729,-
€799,-
€ 925,-

SpelletjesPC v.a. € 789,-
AMD Duron 1200 MHz, 128 MB, GeForce2 64 MB, 40 GB haitidisk l € 789,-
AMD Athlon XP 1800|; 256 MB; QëForce2.64. MB, 60 GB harddisk | € 859,-

PC-266 MHz. ATX Moederbord, 128-bit 3D AGP VGA, AC '97 Sound, 52X CDRom,
56K6 Modem, 10/100 MbpS Netwerkkaart, 2 X US8Ï 1.44MB Diskdrive, Midi-Tower
ATX 300W, Trust Power Keybord, Logitech Scrollwheei Muis.

Actie:
Spectaculaire Prijsdaling!

Er is nu al een systeem voor €649,-
^ t̂fB Inclusief gratis plaatsen bij u thuis

Opties: jVHHHHr
17 inch monitor € 1.89,- • 40x12x48 OD-ReWriter € 69,- • 10/48 DVD-speler €:55,-

• HP 845C Printer:€: 85,- • Mustek Scanner € 79,- • 160W speakers 12 Bk
• Andere onaërde^enop aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Adverteren
in Contact?

Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden,

Marcel Bulten door
zege in de Superldasse
kampioen
"De Graafschaprijders'

AV Hanzesport
start op zaterdag 5 olctober

In 13 weken trainen de 15 km te kunne lopen
En daarna in 14 weken de J/2 marathon te volbrengen

Marcel Bulten is er zaterdag-
middag tijdens de crosswed-
strijd op het "Delden- circuit"
in de Superldasse in geslaagd
zijn grootste belager Gerben
Vruggink overtuigend voor te
blijven, waardoor hij in deze
klasse tevens het kampuioen-
schap van "De Graafschaprij-
ders" op zijn naam kon schrij-
ven.

In de klasse 60/85 CC werd Torn Be-
rends, ondanks een zege van Bas
Klein Haneveld in de laatste race,
kampioen. Wouter Dijkman eiste
de titel in de klasse 125 CC voor
zich op, terwijl in de klasse "Re-
creanten", zaterdagmiddag de eer-
ste plaats werd behaald door Wim
Schoemaker. Dat leverde hem te-
vens het kampioenschap op. De
cross verliep zaterdagmiddag, on-
der perfecte baan- en weercondi-
ties probleemloos. Sponsor Kette-
lerij zorgde voor de kampioens-
bloemen.

De uitslagen waren:
60/85 CC: l Bas Klein Haneveld 55
punten, 2 Tom Berends 54, 3 Bart
Bosman 30 punten.
125 CC: l Koen Berenpas 60 pun-
ten, 2 Wouter Dijkman 54, 3 Job
Koenders 48,4 Niels Beek 46, 5 Jas-
per Groot Roessink 44 punten.
Superklasse: l Marcel Bulten 60
punten, 2 Gerben Vruggink 65, 3
Rudy Boesveld 50, 4 Johannes van
Kempen 46 punten.

Recreanren: l Wim Schoemaker
57 punten, 2 Robert v.d. Tweel 55,
3 Herbert Rouwenhorst 52,4 Hans
de Gier 46, 5 Joop Wuestenenk 42
punten.

Eindstand clubcompetitie:
Klasse 65/ 85 CC: l en lampioen
Tom Berends 212 punten, 2 Bart
Bosman 200, 3 Bas Klein Haneveld
199, 4 Niek Langwerden 120, 5
Paul Smit 104 punten.
Klasse 125 CC: l en kampioen
Wouter Dijkman 280 punten, 2
Job Koenders 249,3 Koen Berenpas
235,4 Niels Beek 213, 5 Loek Wens-
ink 190.
Klasse Recreanten: l en kampioen
Wim Schoemaker 291 punten, 2
Robert v.d. Tweel 283,3 Rien Mom-
barg 193, 4 Martin Voskamp 181, 5
Roald Wolbert 171 punten.
Superklasse: l en kampioen Mar-
cel Bulten 278 punten, 2 Gerben
Vruggink 263, Johannes van Kem-
pen 212,4 Rudy Boesveld 190, 5 Er-
win Plekkenpol 180 punten.

Het volgende grote VAMC cross-du-
ro evenement is volgende maand
de landelijk bekende enduro
"Oost- Gelderlandrit" welke mee
telt voor het kampioenschap van
Nederland. Helpers kunnen zich
vanaf heden opgeven bij Jan Slag-
man telf. 553117.
Overigens kunnen "De Graaf-
schaprijders" coureurs nog tot ok-
tober op het "Delden- circuit" trai-
nen.

Vanwege het succes van de trai-
nersgroep "10 km in gestolen
tijd" van atletiekvereniging AV
Hanzesport te Zutphen wil de
vereniging een vervolg training
opzetten.

In 13 weken trainen een afstand
van 15 km te kunnen lopen, om
daarna in 14 weken de halve ma-
rathon te volgbrengen.
Ieder loopt op eigen niveau, we
gaan starten op zaterdag 5 oktober
a.s. op sportcomplex Noordveen te
Zutphen.
Er wordt lx per week getraind ge-
durende l tot l !/2 uur onder gedi-
plomeerde begeleiding, wanneer
er behoefte is kunnen we dit op

maandagavond uitbreiden met
een interval training.
De trainingen zal in het teken
staan van een rustige en verant-
woorde opbouw voor iedereen. De
training zal uit verschillende ni-
veaus bestaan, dit vanwege het
mogelijke grote verschil in snel-
heid en ervaring.
Als uitgangspunt gaan we er van
uit dat minimaal 30 minuten ge-
lopen kan worden.

Wie geïnteresseerd is of kennissen
heeft die eigenlijk wel eens een 15
km of een halve marathon willen
lopen zijn welkom op 5 oktober.
Samen lopen en trainen naar een
bepaald doel is veel gemakkelijker

en gemotiveerder dan alles op ei-
gen houtje doen.
Als 15 km test hebben we de oude
jaarsloop Cross in Vorden.
Voor de halve marathon gebrui-
ken we 6 april de achtkastelen mi-
nimarathon te Vorden en/of de
halve marathon tijdens de Brons-
bergen loop te Zutphen op 30 april
2003.
Er is plaats voor 30 deelnemers die
worden onderverdeeld in diverse
prestatie niveaus. De minimum
leeftijd is 18 jaar.
Kom dus gerust op zaterdag 5 ok-
tober naar atletiekbaan Noord-
veen te Zutphen. Voor nadere in-
formatie kunt u terecht bij Ton ten
Have tel. 0575-552827

Koffiemorgen voor vrouwen

Werkgroep 'thema-ochtenden'
over bijbel en geloof
Dinsdag 15 oktober zal er weer
een koffieochtend voor vrou-
wen worden gehouden.

Deze koffieochtenden zijn in Zut-
phen en omgeving een begrip en
voorzien in een duidelijke behoef-
te van vrouwen om onderling met
elkaar te spreken over de plaats
van geloof in het dagelijks leven.
Hoe gaan we om met moeilijke on-
derwerpen zoals ziekte en dood in

een verwarrende en snelle samen-
leving, waarin geen plaats lijkt
voor bezinning en reflectie?.
Deze keer zal de bekende spreek-
ster, Edith Schouten, een inleiding
houden over het onderwerp, "Ge-
nade voor elke dag.??!!".

Edith schreef enkele boeken over
opvoeding en rouwverwerking en
zal waardevolle aandachtspunten
meegeven voor het leven van elke

dag. Iedereen wordt hartelijk uit-
genodigd om te komen luisteren.
Er is tevens gelegenheid uw vragen
te stellen en een gesprek te hebben
als dag gewenst is.

Neemt u ook gerust een gast mee
naar deze koffieochtend voor jong
en oud. Plaats: Mariaschool, Teng-
nagelshoek 6 te Zutphen. Informa-
tie: N. Lammers 52 65 30 en M. Ko-
lenberg 56 24 60.



Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

Het gaat nog steeds goed met de stichting COEH. Diverse
werkgroepen zijn wekelijks bezig om de mensen in Roe-
menië te helpen. Zo gaan daar steeds vrijwilligers naar toe
om te zien hoe het reilt en zeilt en of alles op zijn plaats
komt. Er is echt behoefte aan hulp, dat door diverse projec-
ten wordt aangeboden.

Inzameling goederen
Er hebben weer diverse transporten naar Roemenië plaatsgevonden.
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo Gld. U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen stof, enz.

Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbie-
dingen eerst even contact opnemen met de heer G. Lubbers tel.
(0575) 46 31 50. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.

Winkeltje
Het opgerichte winkeltje 'Holland Helpie' loopt goed. De bedoe-
ling is om de Roemeense bevolking kennis bij te brengen van de
westerse markteconomie. Het winkeltje wordt goed bezocht en
men draait met winst.

Zuivelfabriek
De gestarte zuivelfabriek loopt redelijk, alleen de bevolking heeft
nog niet genoeg geld om de melk te kopen. Hopelijk zal zich dit
herstellen.

Schoolmelkproject
Om het naar school gaan van kinderen uit de sociaal zwakkere
milieus te stimuleren en hen tevens te voorzien van enige aan-
vullende voedingsstoffen is op een school in Ocna Mures een
proef gestart met het verstrekken van schoolmelk. Deze melk
wordt geleverd door 'onze' melkfabriek Multinational.

Gaarkeuken
Het project 'gaarkeuken' is een project, waarbij het idee komt via
verzoek van ds. Balla Artpad uit Toplita. De basisgedachte is dat
een aanzienlijk aantal inwoners van Toplita grote moeite hebben
om dagelijks een warme maaltijd te kunnen bemachtigen. Een
voorziening als een 'gaarkeuken' kan in deze behoefte voorzien.
Mogelijk is dat via deze gelegenheid ook andere activiteiten op-
gang kunnen worden gebracht. Er gaat nu veel tijd en moeite zit-
ten in het verzamelen van voedsel waarbij de kwaliteit vaak te
wensen overlaat.

UITGANGSPUNTEN:
1 de functie van een 'gaarkeuken' is voor alle inwoners van Toplita

beschikbaar en niet voor alleen een bepaalde groep. Dus voor
kerkelijk gebonden inwoners als ook voor niet kerkelijk gebon-
den mensen.

2 de organisatie en de middelen (geld en voedsel) zal door de
Roemeense gemeenschap bijeengebracht moeten worden en
aangestuurd/ondersteunt door bijv. de overheid.

3 vanuit Nederland (st. COEH) zal alleen het initiatief worden
genomen om tot een degelijke organisatie en functioneren te
komen waarbij in de startfase ook financiële middelen van de
st. COEH beschikbaar zullen zijn, echter deze budgetten zijn
beperkt.

4 het draagvlak is en blijft de Roemeense gemeenschap waarbij
ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen 'echte' Roemenen
en Roemeen van Hongaarse of andere afkomst.

Graanmolen
In Nusfalau zal getracht worden om met een graanmolen te starten.
De werkgroep landbouw is hiermede druk doende.

Chrysantenactie
In oktober wordt in de week 40 en 41 weer een grote
Chrysantenactie gehouden in Hengelo (Gld.) en omgeving.

Velen zetten zich in voor de Stichting Oost Europa, zowel jong en
oud. Voelt u ervoor om aan een bepaald project mee te werken belt
u dan gerust. Financiële steun is uiteraard ook van harte welkom.
Tevens kunt u donateur worden. Ons rekeningnummer is
3274.52.714 bij de Rabobank Graafschap West in Hengelo (Gld.).

Contactpersonen:
dhr. S, Disbergen, Varsselseweg 25, Hengelo, tel. 46 14 25
dhr. J.G. van Mourik, Wichmondseweg 14, Hengelo, tel. 46 32 41
dhr. J.R. keizer, Beatrixlaan l, Hengelo, tel. 46 10 66

P.R, L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.

Restaurant Asya in Hengelo geopend:

Vliegende start voor Asya

De jongste speler van voetbalvereniging Pax opent met een fraaie trap het restaurant aan de Bleekstraat. Rechts
eigenaar H. Sahin.

Restaurant Asya in Hengelo
heeft een vliegende start ge-
maakt. "De eerste dagen waren
bijzonder druk. Het is natuur-
lijk altijd afwachten hoe het
verder gaat, maar het ziet er al-
lemaal zeer veelbelovend uit.
Precies zoals ik het verwacht
had", zegt eigenaar H. Sahin.

De officiële opening van Restau-
rant Asya in Hengelo was op don-
derdag 29 augustus. De jongste
speler van voetbalvereniging Pax
was gevraagd om de officiale ope-
ningshandeling te verrichten. Hij
deed dit door met een bal door een
met papier afgeplakte voordeur te
schieten. Diverse genodigden wa-
ren uitgenodigd voor het open

huis. Vrijdag 30 augustus ging het
restaurant aan de Bleekstraat 2
voor het publiek open.

Volgens eigenaar H. Sahin zijn de
reacties van de klanten erg goed.
'Het functioneert allemaal prima'.
Zowel de apparatuur in de keuken
als het team dat hier werkt. We ra-
ken al aardig op elkaar inge-
speeld", zegt hij. Klanten kunnen
in het restaurant eten maar ook
gebruik maken van de afhaalbalie
en de bezorgdienst. Asya heeft in
totaal tachtig gerechten op de
kaart staan waaronder ruim twin-
tig verschillende soorten pizza's.

Ook is er volop keus op het gebied
van vleessalades, pasta's en bijge-

rechten. Binnenkort zal in de ge
meente Hengelo huis aan huis een
nieuwe folder worden verspreid.

De heer Sahin begon acht jaar ge
leden zijn eerste pizza- en shoar-
mazaak in Vorden. Enkele jaren la-
ter volgde een soortgelijk restau-
rant in Apeldoorn. Voor de klan-
ten in deze regio is Restaurant
Asya zeven dagen in de week geo-
pend. "In Vorden zijn we op maan-
dag gesloten en in Hengelo op
dinsdag. De klanten moeten op die
dagen dus even iets verder rijden.
Maar ze kunnen natuurlijk ook ge
bruik maken van onze bezorg-
dienst. Want die is wel zeven da-
gen per week geopend", zo legt de
heer Sahin uit.

Erce, de jongste zoon van de heer Sahin overhandigt op vrijdagmiddag 30 augustus de eerste bestelling bij
Resta uran t Asya.

EHBOcursus
Bij voldoende deelname hoopt de
EHBO-vereniging Vorden begin ok-
tober te beginnen met een cursus
EHBO Eenheidsdiploma. De cur-
sus omvat 18 avonden van 2 uur
en 2 avonden verbandleer.
De avonden worden gehouden op
maandagavondin het Dorpscen-
trum. Bij de totale kosten zijn het
oranje kruisboekje en examengeld
inbegrepen. Voor aanmeldings-
adressen zie de advertentie elders
in dit blad.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 12 september
a.s. De inwoners van Vorden wor-
den daarbij in de gelegenheid ge
steld om op een gemakkelijke wij-
ze contact te leggen met de leden
van de CDA-fractie voor vragen, op-
merkingen of gewoon eens iets
kwijt te willen over gemeentelijke
zaken. Iedereen die dat wil kan
zich tot de CDA-fractie wenden,
hetzij voor zichzelf danwei na-

mens een vereniging of instantie.
Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval diege
ne van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag 12
september a.s. op het Gemeente
huis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient u contact op te ne
men met Ab Boers (fractievoorzit-
ter CDA) tel. 551157.



brillen

AUTOBEDRIJF CUPPERS
HEEFT ZE OP EEN RIJTJE

moderne monturen

zonnebrillen

prismakijkers

HETZEL
Opticien - Juwelier

sinds 1929
Borculoseweg 3-5 - Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 03

DE NIEUWE DAEWOO DEALER VAN LICHTENVOORDE EN OMSTREKEN

Vanaf nu is Autobedrijf Cuppers officieel uw nieuwe

Daewoo dealer in de regio. In onze showroom hebben

we ze voor u op een rijtje gezet. De Daewoo Matiz,

Lanos, Nubira, Leganza en Tacuma, die allen over een zeer

complete standaarduitrusting beschikken. Daarnaast

zullen wij vanaf 13 september de nieuwe Daewoo Kalos

hier aan toe voegen. Reden genoeg dus om snel bij ons

binnen te lopen. Onze openingsshow houden wij van 21

tot en met 28 september, maar u bent natuurlijk altijd

welkom. U BENT TOE AAN 'N DAEWOO ^>

GROOTERS
Eibergen

Tel. (0545)47 13 13
Internet: www.grooters.nl

PEUGEOT

Openingstijden Edah Ruurlo

Afgebeeld: Daewoo Matil vanaf € 7.995.-. Daewoo Lanos vanaf € l l .295.-. Daewoo Nubira vanaf € l S.395.-. Daewoo Leganza vanaf € 21.295.- en Daewoo Tacuma vanaf € 16.495.-
Lichtmetalen velgen tegen meerprijs. Genoemde prijzen incl. BTW excl. kosten rijktaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf H. Cuppers v.o.f.

Bentinckstraat 38, Lichtenvoorde, 0544-371939

www.autobedrijfcuppers.nl

ma. t/m vr. 8-22 uur
za. 8-20 uur

Wildenborchseweg 2, Ruurlo

3 WEKEN LANG ONVOORSTELBAAR LAGE PRIJZEN!
De komende 3 weken staat coop bol van de lage prijzen in het LAGE PRIJZEN SPEKTAKEL met
ongekende kortingen. Deze week kunt u van maandag 9 t/m zaterdag 14 september de onderstaande
kortingsbonnen inleveren met een totale korting van maar liefst 14.27 EURO voor de kortingsbonnen.
Lever onderstaande kortingsbonnen in en profiteer van dit voordeel!

HEERLIJKE
SCHOUDER-
KARBONADE

1000 gram

' 9882"9521

AMBACHTE-
LIJKE

SCHOUDERHAM
2 x 100 gram vers van het mes

' 9882"9538
per 200 gram

actieprijs per kilo 5.25 "

NICOLA
AARDAPPELEN

vastkokend.
baal a 5000 gram

'9 8 82 "9 6 06" actieprijs per kilo 0.30

SUNIL
WASMIDDEL

diverse soorten.
2 stuks

per 2 stuks

LESSINI
DRINK

diverse smaken.
2 pakken a 1000 ml

' 9882"9569
per 2 pakken

actieprijs per liter 0.55

COUDA'S
GLORIE

KNIJPKANJERS
diverse soorten,

2 statubes a 850 ml

c- ï lU <r-7A per 2 statubes
'9 ö ö 2 "9 5 7 6" actieprijs per liter 0.97

F
l
l
l
l
l
l
l
l
j

COOp uw eigen supermarkt!

ZUIVELWEG 3 - RUURLO



Tienjarig "De Klimboom"
hoopt in 2003 nieuwbouw te
realiseren

Genomineerden
Stiepelprijs zijn
bekend

Margriet Dane, directeur van de
Stichting Kinderdagopvang
Vorden ("De Klimboom") is ver-
heugd over het tienjarig be-
staan van "De Klimboom". Ver-
heugd over het feit dat voorma-
lig wethouder van Vorden Ria
Aarten (CDA) destijds het initia-
tief heeft genomen en er voor
gezorgd heeft, dat er in Vorden
een kinderopvang van de
grond is "getild". Margriet Da-
ne is bovendien verheugd over
het feit dat "De Klimboom" in-
middels uit haar jasje is ge-
groeid, waardoor nieuwbouw
een "must" is!

Nieuwbouw waardoor de opvang-
capaciteit vergroot wordt. Mar-
griet Dane: " Het ligt in de bedoe-
ling dat "De Stiepel" het huidige
pand aan het Wiemelink, van de
gemeente zal kopen, waarna de
"De Klimbouw" verder wordt uit-
gebreid. De bouwvergunning is in-
middels binnen. Momenteel ligt er
ook een kapvergunning ter visie,
want om de nieuwbouw te realise
ren moeten er een paar bomen
worden gekapt en daarvoor is deze
vergunning nodig.
De nieuwbouw vergt ongeveer
tien maanden. In die tussentijd ko-
men er enkele "porta cabines"
(noodgebouw). Wij hopen dat de
nieuwbouw eind 2003 klaar zal
zijn. Moet ook wel omdat we vol-
gend jaar nog een bepaalde subsi-
die kunnen krijgen. Een subsidie
die in 2004 komt te vervallen. Dus
is snelheid geboden", zo zegt Mar-
griet Dane.
Toch zijn er bij haar de nodige zor-
gen. Geen zorgen over het feit dat
de nieuwbouw niet gerealiseerd
kan worden ("die komt er zeer ze
ker") maar of het eind 2003 wel
klaar zal zijn. Er is nl. tegen de
vooraankondiging van de kapver-
gunning een bezwaar inge-
diend.'Tegenhouden zal niet kun-
nen, maar het kan wel vertraging
tot gevolg hebben, zodat we de
subsidie kunnen mislopen", zo
merkt Margriet Dane op.

POSITIEVE INSLAG
Toch gaat de directeur van het po-
sitieve uit en hoopt zij over een
jaar in de nieuwe Klimboom drie

groepen kinderen in de leeftijd
van 0-4 jaar te kunnen opvangen.
(Maximaal 36 kinderen). Verder is
er dan nog capaciteit voor 30 kin-
deren voor buitenschoolse op-
vang. De kinderopvang in Vorden
is op 5 maart 1992 opgericht,
waarna "De Klimboom" in sep-
tember 1992 begon te draaien.
Er werd gestart met twee groepen:
een buitenschoolse opvang en een
kinderopvang. De buitenschoolse
opvang werd toen "omgebouwd"
tot een babygroep. Vijfjaar later
telde deze babygroep 9 kinderen
en de peutergroep 16 kinderen. In
1999 de definitieve start met bui-
tenschoolse opvang. Die kinderen
werden in een tijdelijk noodge-
bouw (naast "De Klimboom"), met
de prachtige naam "De Boomhut"
ondergebracht. Een gebouw dat
dankzij de enthousiaste hulp van
ouders en vrijwilligers tot stand
kwam. Er zijn momenteel 10 kin-
deren in de leeftijd 4-13 jaar.
In januari 2001 werd bovendien
gestart in een woning aan de Hoe
tinkhof waar 18 kinderen ge-
plaatst kunnen worden. Tegelijker-
tijd werd in "De Boomhut" ook ge
start met driejarigen (circa 7 kin-
deren). Deze kinderen worden
voorbereid op de basisschool. In
het hoofdgebouw is momenteel de
zgn. "Ukkegroep" ondergebracht.
In totaal 9 kinderen in de leeftijd 8
weken tot één jaar. Daarna gaan
deze kinderen naar de zgn. "Dreu-
mesgroep" (leeftijd l tot 3 jaar).
Momenteel zijn dat 14-16 kinderen
die door drie leidsters worden be
geleid. "De Klimboom" telt overi-
gens 15 vaste krachten, vijf vacan-
tiehulpen en twee administratieve
medewerkers. Margriet • Dane
zwaait als directeur de laatste vijf
jaren de scepter. Voor haar komst
was de leiding achtereenvolgens
in handen van Sabine Harmsen en
Tineke Roorda.

NIET WEG TE DENKEN
Kinderdagopvang is in Vorden niet
meer weg te denken. Margriet Da-
ne: Ik denk dat "De Klimboom"
haar bestaansrecht inmiddels wel
overduidelijk heeft bewezen. Dat
onderkent ook de gemeente Vor-
den. We hebben met de gemeente
dan ook altijd een optimale sa-

menwerking", zo zegt zij. Middels
deze kinderopvang hebben vele
moeders (die een baan hebben) de
kans gekregen in hun baan door te
groeien. Dit in de wetenschap dat
de kinderen goed worden opge-
vangen.
Dane: "De kinderen worden im-
mers opgevangen door professio-
neel opgeleide mensen. Voor de
kinderen zelf is een opvang ook
belangrijk. Ze leren hier bepaalde
sociale vaardigheden. De kinderen
voelen zich hier altijd goed thuis.
Ik heb tenminste nog nooit mee-
gemaakt dat een ouder een kind
van "De Klimboom" moest halen,
omdat het niet kon wennen", zo
zegt ze.
Gemiddeld worden de kinderen
wekelijks zo'n anderhalve dag op-
gevangen. "Niet dat ik twijfel aan
de goeie bedoelingen van oppas
thuis door bijvoorbeeld een oma,
een buurvrouw of i.d., toch denk
ik dat het voor het kind juist beter
is dat ze bij ons wordt opgevangen.
In overleg met de ouders wordt
ook bepaald wanneer de kinderen
gaan rusten of slapen. De leiding is
in het bezit van een kinder EHBO
diploma. Volgens de wet BIG we-
ten de leidsters bovendien welke
handelingen ze op medisch gebied
mogen verrichten. Allemaal zaken
waardoor ouders hun kind met
een gerust gevoel bij "De Klim-
boom" kunnen onderbrengen.
Natuurlijk is er wel eens een moe
der, die de eerste dag moeite heeft
om haar kind een dag in handen
van iemand anders te geven. Dan
wordt er overdag nog wel eens een
telefoontje gepleegd. Wij vertellen
de moeder dan hoe het kind zich
gedraagt, dat het zich prettig
vindt en de moeder is gerustge-
steld", zo zegt Margriet Dane.
Zaterdag aanstaande wordt het
tienjarig bestaan gevierd. De kin-
deren die "De Klimboom" bezoe-
ken kunnen zich dan op het Wie
melink vermaken met een spring-
kussen. Er is een draaimolen, een
huifkartocht e.d. DJ. Lucas uit
Duiven zorgt voor de muzikale
noot. Dat doet hij ook 's avonds
wanneer bestuur, personeel, ou-
dercommissie e.d. ter gelegenheid
van het tweede lustrum een feest-
je bouwen.

Een groot aantal creatieve
ideeën mocht Woningcorpora-
tie De Stiepel ontvangen voor
voorzieningen die op één of an-
dere manier de gemeenschap
ten goede komen. En dat was de s
bedoeling van de prijsvraag die
de woningcorporatie ter gele-
genheid van het negentigjarig
jubileum heeft uitgeschreven.

Het prijzengeld bedraagt in totaal
22.500 euro voor sociaal-maat-
schappelijk projecten in het werk-
gebied van de woningcorporatie.
De winnaar ontvangt 15.000 euro
voor de uitvoering van het inge-
zonden idee en dan zijn er nog
drie aanmoedigingsprijzen van
elk 2500 euro. Inmiddels heeft de
jury zich gebogen over de inzen-
dingen en zijn vier ideean geno-
mineerd.

GENOMINEERDEN
In willekeurige volgorde zijn de
volgende ideean genomineerd.
• De ouderenorganisaties uit Vor-

den hebben een plan ingediend
onder de titel "Integratie van
Oud en Jong". Ze willen een
speeltoestel voor kinderen in de
leeftijdscategorie van vijf tot elf
plaatsen op het voorterrein van
woonzorgcentrum De Wehme.
Hierdoor komen kinderen wel-
licht vaker op bezoek en worden
de ouderen gestimuleerd om
naar buiten te gaan.

• Stichting Noodhulp Zelhem wil
een ruimte openstellen waar
mensen zomaar kunnen bin-
nenlopen voor een praatje en
een kopje koffie. Men heeft al
een naam bedacht: 't Salehem-
tuus. En dat betekent zoveel als
'samen onder dak zijn'. Ook zou
't Salehemtuus een vergader-
ruimte kunnen zijn voor uiteen-
lopende maatschappelijke orga-
nisaties.

• Zieuwents Belang komt met het
voorstel een bus beschikbaar te
stellen aan verenigingen. Hier-
door biedt men de leden van
plaatselijke verenigingen ver-
voer aan voor activiteiten elders.
Gelet op het ontbreken van
openbaar vervoer geen overbodi-
ge luxe, meent de organisatie.
Onderhoud en chauffeurs heeft
men al geregeld.

• Jongerenwerkgroep Hengelo

(Gld) wil een jeugdsoos inrich-
ten. Een plek waar jongeren el-
kaar ontmoeten en waar ze acti-
viteiten kunnen ontplooien. Een
voorziening waardoor deze leef-
tijdsgroep ook binnen Hengelo
vertier vindt en niet meer aan-
gewezen is op soortgelijke voor-
zieningen buiten de gemeente
grens.

SYMPOSIUM
Op l november wordt de prijswin-
naar bekendgemaakt tijdens een
symposium dat De Stiepel even-
eens organiseert in het kader van
het negentigjarig jubileum. Ook
zal er dan een videofilm te zien
zijn over de genomineerde ideeën.
Voor het symposium nodigt de wo-
ningcorporatie sociaal-maatschap-
pelijke organisaties uit om onder
leiding van Jan Terlouw mee te
praten over de toekomstige positie
van De Stiepel in de gemeenschap.
Voorafgaande aan deze discussie
zullen drie kopstukken uit de we
reld van wonen, welzijn en zorg,
Maria van Veen (directeur Neder-
landse Woonbond), Sjef van Gen-
nip (directeur Maatschappelijk On-
dernemers Groep) en Rolf Striek-
wold (manager research en deve
lopment van Sensire, het onder-
werp inleiden. In korte voordrach-
ten geven ze de grenzen aan, waar-
binnen De Stiepel zich volgens
hen in het maatschappelijke vlak
kan profileren.

SAMENSTELLING JURY
Jan Terlouw: Voorzitter, onder
meer oud-minister van Economi-
sche Zaken, oud-commissaris van
de Koningin in Gelderland, Sena-
tor der Eerste Kamer en jeugdboe
kenschrijver
Johan de Boer: Zelhem, oud-huis-
arts
Martine Letterie: Vorden, kinder-
boekenschrij fster
Johan de Boer: Lichtenvoorde,
voorzitter Kamer van Koophandel
Achterhoek en Bestuurder VNO-
NCW
Hein Meurs: Hengelo(Gld.), oud-
wethouder
Leo Westerbroek: Woningcorpora-
tie De Stiepel (directeur)
Frank Adema: Woningcorporatie
De Stiepel (coördinator)

Gospelzanggroep
start nieuw seizoen

Voor het allerlaatste nieuws: www.contact.nl

Met ingang van 11 september
starten de repetities van Gos-
pelzanggroep Interchrist uit
Vorden weer. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

We zijn een groep enthousiaste
mannen en vrouwen van ongeveer
25 tot 60 jaar die het leuk vinden
om samen te zingen. Onder inspi-
rerende leiding van dirigent Piet
Piersma zingen we op eigentijdse
wijze gospels en andere populaire
liederen. Elke stem telt daarbij
mee en we werken onze muzikale
kwaliteiten steeds verder uit.

Vernieuwend
Als zanggroep bestaan we op pa-
pier al heel wat jaren, de vorm en
inhoud zijn al regelmatig ver-
nieuwd en dat blijven we doen.
Ook het komende seizoen werken
we aan een aantal veranderingen:
er staan enkele optredens op de
agenda, we gaan werken met or-
kestbanden voor nog meer variatie
en ... Hier hoor je binnen kort
meer over.

Zingen en musiceren
Als je graag zingt, of het leuk vindt
om het te leren, dan ben je van
harte welkom. Bespeel je liever
een instrument dan kan je ons na-
tuurlijk ook muzikaal komen be
geleiden met keyboard, gitaar,
drums, fluit of ander instrument.
Er is een keyboard aanwezig! Kom
eens kijken, luisteren en praten; in
overleg is er veel mogelijk.

Open repetities
Wil je eens komen luisteren of ge
woon meezingen? Je bent van har-
te welkom tijdens een repetitie of
bij een optreden. We zingen elke
woensdagavond in de school 'Het
Hoge' in Vorden. Ons eerstvolgen-
de optreden is op 22 september a.s.
We werken dan mee aan de vie-
ring in de Hervormde kerk in Voor-
st.
Voor meer informatie of een bro-
chure kun je bellen met het secre
tariaat: Henny Smallegoor: tel.
552657 of dirigent Piet Piersma:
tel. 553352 en email
p.piersma@planet.nl.



Kerk en Radio
Voor het interkerkelijke pro-
gramma 'De Muzikale Ontmoe
ting' bij Radio Ideaal zijn ook
voor de komende weken weer
studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 16 september zal ds.
Wim de Jong uit Halle een over-
denking houden. In de uitzending
van 23 september is het commis-
sielid Han Legters, eveneens uit
Halle, die een bijdrage levert, en
op maandag 30 september hoopt
de heer H. Dijkman uit Vorden
naar de studio te komen voor een
overdenking te verzorgen.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na
elke uitzending kunnen er van
20.00 tot 20.30 uur muzikale-ver-
zoekjes aangevraagd worden via
tel.nr. (0314) 62 40 02.

Zondag 29 september a.s. wordt de
eucharistieviering vanuit de Willi-
brord Kerk te Hengelo, door Radio
Ideaal rechtstreeks uitgezonden.
In deze viering, die 's morgens
10.00 uur begint, zal pastor Zweers
voorgaan.

Dierenbescherming
afd. Zutphen

• zoekt collectanten
De Dierenbescherming Zutphen
e.o. zoekt vrijwilligers die in
de periode 30 september t/m
5 oktober willen collecteren
voor de Dierenbescherming.

De opbrengst van deze collecte is
hard nodig, want dierenleed is
helaas nog aan de orde van de dag.

De Dierenbescherming probeert
waar mogelijk dieren in nood te
helpen, maar omdat zij volledig
afhankelijk is van contributies en
giften kan de organisatie alleen
met de financiële steun van het
publiek opkomen voor alle dieren.
Daarbij is de steun van vrijwilli-
gers die willen helpen collecteren
heel hard nodig.

De jaarlijkse collecte is een be-
langrijke bron van inkomsten voor
de afdeling Zutphen e.o. De op-
brengst stelt de afdeling in staat
veel belangrijk werk uit te voeren.

*" Zo heeft de afdeling Zutphen e.o.

van de Dierenbescherming het af-
gelopen jaar de dierenambulance
laten rijden, castratie en sterilisatie
van zwerfkatten betaald en opvang
en verzorging van zwerfdieren in
het dierentehuis de Bronsbergen
gefinancierd.

Vrijwilligers zijn voor de Dieren-
bescherming van groot belang.
Duizenden mensen maken het da-
gelijks werk van de Dierenbescher-
ming mogelijk dankzij hun belan-
geloze inzet. Vrijwilligers voor de
dierenasielen, mensen die op bra-
derieen het werk van de organisa-
tie toelichten of inspecteurs die op
zoek gaan naar verwaarloosde die
ren en natuurlijk collectanten.

Daarom roept de Dierenbescher-
ming dan ook iedereen op wat tijd
vrij te maken om in de periode
van 30 september t/m 5 oktober te
collecteren. Vrijwilligers kunnen
zich melden bij Diny te Velthuis,
tel. 55 31 14.

Geslaagd zomerseizoen Theater Onder de Melen:

'Dat heb je niet in Carré!'
Het Theater onder de Molen
heeft een succesvol seizoen ach-
ter de rug. Het gevarieerde pro-
gramma "Verhalen en muziek'
biedt de trouwe bezoeker veel
variatie en de toerist krijgt
waar voor zijn geld.

In het gezellige en intieme theater
komt de helft van de bezoekers uit
Gelderland en de andere helft uit
alle delen van het land en uit
Duitsland. Mensen uit Groningen
en bezoekers uit Den Haag schrij-
ven in het gastenboek dat zij ieder
jaar weer terugkomen. Als het
theaterorkest 'The Mills Fathers'
ten afscheid het mooie Bye Bye
Blues spelen, zien we een groot
aantal bezoekers de acteurs met
een handdruk de acteurs bedan-
ken. "Dat heb je niet in Carré",
zegt artistiek leider Peter Hoefna-
gels. De bezoekers hebben dan ge
noten van enkele hilarische verha-
len van Dinie Hiddink, "ja hoor,
verre familie van Guus", maar
voor ons "de Annie M.G. Schmidt
van de Achterhoek."
Natuurlijk zijn haar eerste verha-
len over 'De Brulofte' van een Ach-
terhoekse met een Wassenaarse
jongen en 'De relatiedeskundige'
bij een aantal trouwe bezoekers
bekend, maar steeds komt zij weer
met nieuwe verhalen, steeds leven-
diger en directer neemt zij haar
publiek mee naar haar eigen leef-
sfeer, de Achterhoekse familie.
Haar dialect is voor de buiten-
staander goed verstaanbaar en
sappig.
Goochelaar Wim Hooghiemstra
vertoont zijn onbegrijpelijke trucs
in een mooie droge conférence.
Ondertussen nemen The Mills Fa-
thers de bezoekers mee op de to-

nen van mooie, vaak klassieke
evergreens met verhalende tek-
sten. Pianisten als Pieter Sanders,
Tony Moon en Albert Buitenhuis
lossen elkaar in verschillende
voorstellingen af, de bassisten Ka-
rel Heidenis en Jan Grotenhuis
ook. Tony 'Toots' Fraas doet op zijn
fijnzinnige accordeon inderdaad
vaak aan Toots Tielemans denken.
Peter Hoefnagels zingt niet alleen
jazz, maar ook de standards van
Elvis Presley, als het zo uitkomt.
Zijn romans vormen een bron van
verhalen, waaruit hij, gevoelig en
spontaan als een Dickens-actor,
graag voorleest. Peter Besselink
was dit jaar de jonge cabaretier
met leuke, soms iets te gedurfde
grappen. Henk Döll blijft op onna-
volgbare wijze het Lied van de Pha-
rao zingen.

Het Theater onder de Molen is in
zijn tienjarig bestaan artistiek in
een rechte lijn omhoog gegaan. Pe
ter Hoefnagels verklapt iets van
het geheim als hij zegt: "Verbeter
de verbetering. Wij, de artiesten,
corrigeren elkaar. Bovendien komt
er zo nu en dan een grote acteur
uit Amsterdam en fluistert me
wat in. We verbeteren ook wat al
een keer verbeterd is. Zo ontstaat
er niet alleen een artistiek mooier
product, maar telkens ook een an-
dere voorstelling. Het publiek
helpt natuurlijk ook, gewoon door
de enorme interactie die we op het
toneel met de mensen in de zaal
hebben. Peter Faber zei: 'op dit to-
neel voel ik wat die mevrouw op
de tweede rij van me denkt.'

Mijn lijfspreuk in dit bijzondere,
intieme en robuuste theater blijft
dan ook: Dat heb je niet in Carré!"

Pleinmarkt voor
restauratie
st.willibrorduskerk
doorslaand succes!

Frans Hilge tart met zijn ezels de weergoden!

Al voor 8 uur zondagmorgen
waren de meeste van de onge-
veer 35 vrijwilligers te vinden
op het "plein" bij de Vierakker-
se kerk. In 3 uur tijd moesten de
kraampjes met boeken, glas-en-
aardewerk, speelgoed, schilde
rijen, antiek, meubels, elektro-
nica en snuisterijen worden op-
gebouwd om de eerste golf be-
zoekers om 11 uur te kunnen
ontvangen. Natuurlijk lukte
dat.

Er waren overigens niet alleen
kraampjes, maar kinderen konden
paardrijden bij Ido Roelofs, ge-
schminkt worden bij Annet Jansen
en Anita Arends en torenbeklim-
men met Jan Tijssen.
Eenmalig kon men ook, tegen bet-
aling, de vorderingen van de res-
tauratiewerkzaamheden met ei-
gen ogen aanschouwen. Zo kon-
den bezoekers zelf zien waar de
opbrengst van deze markt naartoe
ging. Voor de gokkers was er het
rad van avontuur met prijzen van
Constance en Bennie, voor de spor-
tievelingen een dartbord en doel-
schieten en voor de inwendige
mens waren er koffie, koek, cake,
broodjes, patat, kroketten en fri-
kadellen, bier en fris. Een com-
pleet festijn dus, waar je wel de hè
Ie dag door kon brengen. Handig
gepland bovendien, want om 10
uur was de kerk volgestroomd met
interconfessionele ouders en kin-
deren van basisschool de Garve,
om de opening van het schooljaar
ook kerkelijk te vieren. En de orga-
nisatoren wisten natuurlijk van te
voren, dat die er allemaal, vroeg of
laat, ook weer UIT kwamen. En als
je uit de kerk komt MOET je over
de pleinmarkt
Van 11 tot half l was het bomvol,
daarna even wat rustiger en van

half 2 tot 4 uur was het steeds ge
zellig druk. Ook veel mensen uit
o.a. Vorden en Baak kwamen even
langs en natuurlijk ook dagjes-
mensen, die al fietsend, of met de
auto rondtoerend, nietsvermoe-
dend in de "marktfuik" reden.
Op het terras van café de "Bos-
rand" werd zo rond 6 uur de ba-
lans opgemaakt door penning-
meesteresse Carolien Roelofs.
Aan papiergeld alleen al 3500 Eu-
ro, dus gemiddeld 100 Euro per
vrijwilliger en verder waren er nog
kilo's kleingeld. Bij onze plaastse
lijke Rabobank kan de sorteerma-
chine weer zijn werk doen!
En, zult u, als lezer, misschien den-
ken. Wat moet die Frans Hilge nou
boven dit stukje?
Frans, klokkenluider en grafdelver
van de kerk, leek het wel mooi dit
jaar de weergoden eens te tarten.
Vorig jaar namelijk verdronk men
op de pleinmarkt zowat door het
zeer slechte weer en dat moest
geen tweede keer gebeuren. Frans
herinnerde zich nog van school
het spreekwoord "een ezel stoot
zich geen tweemaal aan dezelfde
steen". "En twee ezels toch zeker
niet", dacht Frans. Hij bracht zijn
ezelin met veulen mee naar het
kerkplein, zette er een bordje bij
met "raad het gewicht van deze
ezels" en ... het bleef prachtig weer
en... het leverde geld op.
Truus Nijenhuis zat er maar 200
gram naast, zij won de hoofdprijs,
de ezels wogen samen 156,7 kilo.
Met volle tevredenheid kijkt de or-
ganisatie terug op deze dag, maar
in gedachten zijn ze alweer bij
2003. Welke dieren komen er dan
op de proppen? Ik heb wel een
idee, opgedaan tijdens de oecu-
menische viering van de Garve
Wat is er mooier dan schapen, die
passen uitstekend bij een kerk!

pEter speelt op
koopzondag
Aanstaande zondag 15 septem-
ber is het Koopzondag in Vor-
den. De winkels zullen natuur-
lijk open zijn die dag, maar ook
buiten valt er heel wat te bele-
ven. Zo zal er vanaf half l een
optreden zijn van de Zutphense
band pEter.

pEter bestaat sinds 1999. Vijf leer-
lingen van de Muzehof worden
dankzij het zogenaamde bandpro-
ject bij elkaar gevoegd tot een
bandje. pEter begint als coverband
met een repertoire van de Beaties
tot Herbie Hancock, maar op een
dag neemt een van de toetsenisten
en nu de zanger, Cyriel Marijnis-
sen (18), een aantal zelf geschreven
nummers mee. De band en leraar
Rein de Jong zijn erg enthousiast
en al gauw brengt ook toetsenist
Bas Trippe (20) zijn eigen num-
mers mee van huis. Het coverre-
pertoire wordt omgewisseld voor
de eigen nummers en vanaf die
dag speelt pEter niets anders meer.
In december 2000 treedt pEter
voor het eerst op. Natuurlijk geen
perfect optreden, maar de achter-
gelaten indruk is groot. Zo ook op
de Stedelijk on Stage avonden en
ook de Zutphen op Zondag con-
certen in het Zutphense gemeen-
tehuis. Er volgen tal van andere op-
tredens en de vaardigheden van
het vijftal (ook nog Thomas Bickes
(17) op gitaar, Niels Venselaar (19)
op basgitaar en Jelle Joustra (16) op
drums) gaan zienderogen vooruit.

Elk optreden is tot nu toe een suc-
ces geweest.
In de herfstvakantie van 2001
neemt pEter op Bas z'n zolderka-
mertje in Warnsveld haar eerste
CD'tje op. De bedoeling is om op
een aantal van de beste nummers
de auteursrechten te krijgen. Het
CD'tje bevalt zo goed dat het vanaf
januari 2002 op elk concert ver-
kocht is. Na een persing van onge
veer 200 stuks stopt pEter deze ver-
koop. Wie de CD in huis heeft is
dus de gelukkige bezitter van een
(nu al) collectors-item.
De kracht van twee singer-song-
writers in één band, maakt pEter
zo sterk en vooral de tweestemmi-
ge zang maakt het geheel aantrek-
kelijk bij een heel breed publiek.
De muziek van pEter is te om-
schrijven als een mix tussen pop
en rock. Melancholische melo-
dieën en gevoelige teksten zijn
voor pEter vaak het uitgangspunt.
Menigeen pinkt bij een enkel
nummer zelfs een traantje weg of
lacht om de act met het rubber
eendje. Het publiek is altijd erg on-
der de indruk en dat is wat pEter
wil: indruk maken. Zijn eigen
nummers aan een groot publiek
laten horen. En of het nou in het
centrum van Vorden is of op het
hoofdpodium van Pinkpop: pEter
doet zijn ding en iedereen mag
het horen!
Voor meer info of muziek te down-
loaden kijk op:
www.generation.nl/~petersite

Hengelsport

"De Snoekbaars"
55 PLUS VISWEDSTRIJDEN
GESLAAGD
De Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" organiseerde het
afgelopen weekend onder ideale
weersomstandigheden voor de
tweede keer in dit seizoen een
wedstrijd voor 55 plussers.

Aan de oever van de Berkel in
Zwiep hadden zich 17 personen
verzameld om aan deze wedstrijd
deel te nemen. Het bestuur van
"De Snoekbaars" was hier zeer
content over en heeft inmiddels
besloten om ook in 2003 wedstrij-
den voor 55 pluseers in de agenda
op te nemen.

De vangst was goed (in totaal 5500
gram) hoewel de "grote" vissen het
wel lieten afweten, maar dat
mocht de (vis)pret niet drukken!
De uitslag was als volgt: l A. Gol-
stein 1090 gram, 2 W. Vreeman
980 gram, 3 Joh. Golstein 590
gram, 4 D. Wuestenenk 550 gram,
5 V. Eykelkamp 450 gram.

Het lukte de oudste deelnemer, de
heer Brinks, niet om een vis te ver-
schalken. Daarom kreeg hij als
"troostprijs" een fles wijn over-
handigd.

Duiven s port

P.V. Vorden
De vlucht vanaf Strombeek over
een afstand van ruim 190 kilome-
ter werd gewonnen door de com-
binatie A en A Winkels.

De totaal uitslag luidde: A en A
Winkels l, 5, 7, 8, 15, 17; H. Eykel-
kamp 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18;
Jitske Winkels 6,9,13; H. Stokkink
19, 20.

Mo torsport

40 Plus
Treffen met
buitenlandse
inbreng
De deelnemers aan het "40 Plus
Treffen" dat de VAMC "De Graaf-
schaprijders" dit weekend organi-
seerde waren het over één ding
duidelijk eens: mazzel met het
weer.

Vrijdagavond druppelden reeds
zo" 40 motorrijders uit alle delen
van Nederland bij Hotel t' Wapen
van Medler" binnen, waaronder
een tiental Belgen en een enkele
Duitse rijder.
In totaal namen circa 60 rijders
aan het evenement deel. Zaterdag-
middag stond er een toertocht
door de Achterhoek op het pro-
gramma.
Tijdens deze 90 kilometer lange
tocht was er onderweg een koffie
stop in Gelselaar.

Voor de zaterdagavond was in zaal
Eykelkamp een gezellg samenzijn
gepland. Na een gezamenlijk ont-
bijt op zondagochtend, werd een
partijtje klootschieten gespeeld.

Na afloop konden de deelnemers
kiezen: of naar huis gaan, of deel-
nemen aan de zgn. "40 Plus toer-
tocht". Een rit met een lengte van
180 kilometer, door de fraaie om-
geving van de Achterhoek en
Twen te.

De laatste activiteit die de toer-
commissie van "De Graafschap-
rijders" dit jaar organiseert, is
de toertocht op zondag 24 no-
vember.



Grote belangstelling voor Open
Dag Streelcradio Achterhoek FM

Nieuws van de
'Beterwater'-geuzen

Met een Open Dag en een feest-
je in en rond de zendstudio aan
de Wiersserbroekweg vierde
Streekradio Achterhoek FM af-
gelopen zondag haar tien jarig
bestaan. Diverse regionale ar-
tiesten verleenden hun mede-
werking aan het feestprogram-
ma dat rechtstreeks door de
zender werd uitgezonden. Zo
traden in de feesttent onder-
meer Jan Ottink en Dianne
Marsman, kinderkoor Sing A
Song uit Ruurlo, het accordeon-
duo Annie en Marie, Hein
Migchelbrink, Herman Riet-
horst, de bandparodisten Ger-
rit en Graats en Medler 4 live
op.

Als uitsmijter besloten Kas Bend-
jen uit Vorden de Open Dag die
door honderden luisteraars werd
bezocht. Achterhoek FM begon op
31 juli 1992 haar eerste uitzendin-
gen vanuit een 'oude varkens-
schuur' aan de Wiersserbroekweg.
Een locatie die ver van de Vorden-
se dorpskern aflag maar inmid-
dels precies midden in het uit-
zendgebied ligt omdat in 1995
Achterhoek FM ook de lokale om-
roep werd voor de gemeente Ruur-
lo. "Het is dan ook een perfecte lo-
catie", aldus voorzitter Eduard Bes-
selink (60) van de Stichting Achter-
hoek FM. Besselink kwam bij
Streekradio Achterhoek FM te-
recht nadat duidelijk werd dat de
initiatieven in Lochem om tot op-
richting van een lokale radiozen-
der te komen op niets waren uit-
gelopen. "Op de achtergrond was
ik in Lochem betrokken bij die

plannen. Maar toen duidelijk werd
dat die initiatieven gedoemd wa-
ren te mislukken ben ik bij Ach-
terhoek FM betrokken geraakt", al-
dus Besselink. In de periode dat in
Lochem bleek dat de initiatieven
op niets zouden uitlopen had Ach-
terhoek FM inmiddels al een ver-
zoek bij de gemeente Lochem en
het Commissariaat voor Media in-
gediend om ook de gemeente Lo-
chem tot haar uitzendgebied te be-
trekken. "Uiteindelijk gaf het com-
missariaat in maart 2001 ons toe
stemming om ook in Lochem te
gaan uitzenden, aldus Dinant
Brummelman (36) die vanaf de op-
richting zeer nauw betrokken is
bij Achterhoek FM en tot één van
de twintig vrijwilligers behoort
die momenteel actiefis voor de ra-
diozender. Brummelman heeft
ook zitting in de programma raad
van Achterhoek FM. Samen met
ondermeer Guus en Annelies
Hummelink, Herbert Brummel-
man en Erik Knoef was Brummel-
man de grondlegger van de Vor-
dense Lokale Omroep. Dat de uit-
zendingen dan ook plaatsvinden
vanuit een locatie bij de familie
Brummelman was geen wonder.
Men had namelijk de nodige erva-
ring in huis omdat men voor de
oprichting van de legale zender ve-
le jaren illegaal uitzond vanuit de
'oude varkensschuur' ondermeer
onder de piratennamen Black Zor-
ro, Caroline en Mirela. Alle mede
werkers van Achterhoek FM wer-
ken op vrijwillige basis. Reclame
inkomsten en donaties vormen de
grootste inkomsten bron van de
zender. Daarnaast is men afhanke

lijk van gemeentelijke subsidies.
Maar die worden maar zeer mond-
jesmaat door de gemeenten die tot
het uitzendgebied behoren afgege
ven. "Hoewel de gemeente Lochem
was ons zeer goed gezind en heeft
de kosten van de steunzender, die
nodig was om de gehele gemeente
Lochem te bestrijken, voor haar re
kening nam. De gemeenten Ruur-
lo en Vorden blijven duidelijk ach-
ter wat subsidieverstrekking be
treft", aldus Brummelman. "Ter-
wijl de gemeenten toch jaarlijks
één euro per adres van de overheid
krijgen om die te besteden aan lo-
kale omroepen. Maar daarover
zijn we met de gemeente Vorden
en Ruurlo nog over in gesprek'.
Achterhoek FM wil op termijn in-
tensiever gaan samenwerking met
andere lokale omroepen uit de re
gio. Zeker als straks de gemeente
lijke herindeling van kracht gaat.
Lochem en Ruurlo zouden dan
kunnen opgaan in een andere ge
meen te waar ook lokale omroepen
actief zijn. Daarover zijn al de eer-
ste gesprekken gevoerd. Voorlopig
wachten we eerst maar af hoe die
zullen uitvallen', aldus Brummel-
man.
Op termijn wil Achterhoek FM ook
steeds meer uitzendingen op loca-
tie gaan maken. Maar daarvoor
zijn vrijwilligers nodig. "Maar
daarvoor hebben we een extra aan-
tal vrijwilligers bij nodig. Ook wil-
len we op termijn kwalitatief bete
re programma's gaan brengen die
een nog hogere luisterdichtheid
opleveren. Daar zijn we beleidsma-
tig volop mee bezig",aldus voorzit-
ter Besselink aan de stichting.

Zeker weten? www.contact.nl
Pannenkoeken toch t

Free-wheel skate- en skeeler-
tocht op zondag 15 september
Free-wheel skate- en skeeler-
tocht op zondag 15 september.
Op zondag 15 september a.s.
vindt de vijfde editie plaats van
de Free-wheel pannenkoeken-
tocht.

De tocht is voor skeeleraars en in-
line skaters en gaat richting pan-
nenkoekboerderij "De Heikamp"

in Ruurlo. De tocht is voor zowel
beginners als gevorderden ge-
schikt en gaat over goed tot zeer
goed asfalt. De deelnemers kun-
nen kiezen uit 20, 30 en 50 km.
De start is 's morgens en men kan
zich 's morgensvroeg al laten in-
schrijven. Bij de prijs inbegrepen
zijn een routekaartje en één con-
sumptie bij "De Heikamp".

Een helm is verplicht. Deze is even-
tueel te huur. Overig beschermma-
teriaal wordt aanbevolen.
Het vertrek is vanaf het nieuwe
pand van Freewheel, Nerwerkweg
7, Vorden.

Voor meer informatie: Freewheel,
tel. (0575) 55 42 28 of
www.freewheel .com

Schertsenderwijs gaf een brief-
schrijver de leden van de werk-
groep de erenaam: beterwater-geu-
zen. Vechtend voor beter water
hebben ze alleen al in Vorden vele
honderden reacties losgemaakt,
ook in de afgelopen laatste week
van de actie. Er kwamen nog ruim
dertig brieven binnen met toch
nog een aantal opvallende reacties
en nieuwe feiten.

Zo is er is een knipsel uit een lan-
delijke krant die meldt dat een En-
gels onderzoek heeft aangetoond
dat wie zijn ooglenzen schoon-
maakt met te hard water meer
kans heeft op een oogontsteking
via een bepaalde bacil die goed ge
dijt in te kalkrijk water. Komt ge
lukkig heel zelden voor. Maar
toch... Een andere brief: ik neem al
dertig jaar zacht water mee uit Al-
melo om lekkere thee te kunnen
zetten. Twee brieven meldden ver-
der dat hard water iedere huis-
vrouw 30% meer waspoeder kost
om het teveel aan kalk in het wa-
ter op te heffen. Dat kost per jaar
een respectabel bedrag. Ook twee
maal een melding dat de water-
toevoer van de wc steeds dóór blijft
lopen door verkalking van het
aanvoerbuisje van de stortbak.
Ook blijkt dat voegen van badka-
mertegels worden aangetast door
de kalk. En - een heel onverwach-
te reactie - het haar van een brief-
schrijfster is na een douchebeurt
niet meer zacht en glanzend maar
hard. Oorzaak: kalk.

Het is duidelijk: de actie 'Beterwa-
ter!' is bitter hard nodig. Dat be
wijzen die al bijna 700 brieven vol
ernstige klachten. Die klachten
veroorzaken vaak hoge kosten. En
iemand die al dertig jaar water uit
Almelo meeneemt omdat het Vor-
dense water te hard is, laat zien
hoe schandalig lang het al mis is.
Het beleid van wat vroeger de
WOG en later het Gelderse Water-
leidingbedrijf heette, heeft al tien-
tallen jarerf gefaald. Nu het bedrijf
is gefuseerd met de collega uit
Overijssel en met een deel van het
NUON-bedrijf, nu pas wordt er se
rieus gewerkt aan dit probleem.
Deze maand wordt beslist over een
definitieve oplossing voor de toe
komst en zal waarschijnlijk wor-
den gekozen voor een geheel

nieuw waterwinstation in de ge
meente Overbetuwe, waar zacht
water kan/mag worden gewonnen.

GESPREK OP 9 OKTOBER
Zojuist ontving de werkgroep 'Be
terwater!' een uitnodiging om op
9 oktober a.s. een gesprek te heb-
ben met enkele leden van de Raad *
van Bestuur van Vitens. Om kennis
te maken met een nieuw beleids-
college dat - zo is onze indruk - be
reid is serieus aandacht te beste
den aan de klachten van de inwo-
ners van Vorden en - ruimer ge
zien - van de Achterhoek. De werk-
groepleden zullen dan de albums
met de circa 700 klaagbrieven
overhandigen en een aantal con-
crete vragen stellen. Hopelijk zul-
len er in die bespreking tevens po-
sitieve berichten zijn van de kant
van Vitens over de termijn waarop t
het water in de Achterhoek zal vol-
doen aan de normen waar de con-
sument recht op heeft. De toege
zegde datum van eind 2006 is nog
een heel stuk weg en misschien
zijn er inmiddels wegen gevonden
om die termijn te bekorten. En zal
er zolang dat nog niet het geval is
aan de afnemers van het harde wa-
ter dat nu veel extra geld en erger-
nis kost, misschien een financiële
compensatie gegeven kunnen wor-
den. Zoals ook al in de provincie
Limburg gebeurt. *

NOG TWEE DAGEN
A.s. donderdag 12 september
wordt de klaagbrievenactie afge
sloten en worden de albums klaar-
gemaakt die zullen worden aange
boden. Nog twee dagen staat in de
hal van Super de Boer (tegenover
de flesseninlever-automaat) daar-
om de stembus met voorgedruke
brieven waarop u alleen de aard
van uw klacht(en) hoeft in te vul-
len. Ook in de hal van de Openba-
re Bibliotheek vindt u zo'n bus -%,
met kant-en-klare brieven. Vul die
brief in en deponeer hem in de
bus. Ook uw brief wordt dan mee
genomen in de albums met klaag-
brieven die namens de inwoners
van Vorden op 9 oktober worden
aangeboden aan de Raad van Be
stuur van Vitens, onze waterleve
rancier.
U allen in elk geval bedankt voor
uw medewerking in de afgelopen
maanden.

PKV nieuws
Uitslag prijsvraag 'met de fiets
de boer op'.

Op uitnodiging van de organisatie
'met de fiets de boer op' te Hengelo
(Gld.) hadden wij op 20 juli jl. onze
stand opgezet bij de fa. Enzerink,
Stellingweg te Veldhoek.

Voor dit evenement was veel
belangstelling, evenals voor onze
kippen, konijnen en duiven. Ook
deed een groot aantal bezoekers
mee aan onze prijsvraag, die be
stond uit het raden van het ge
wicht van een haan (2790 gram).
De gelukkige winnaar, na loting,
was Michiel Koning te Hengelo
(Gld.)

Uitslag prijsvraag Country Living
Fair 2002 waar wij op uitnodiging
van LTO aanwezig waren (aantal
eieren: 137 stuks). Ie prijs Ada
Leeflang te Vorden, 2e prijs fam.
Denekamp te Limmen (NH) en
fam. Vrugteveen te Hellendoorn,
3e prijs Y. Vlasma te Raard, E.
Jezeer te Brummen en fam.
Morsink te Weerselo.

KIND EN DIER TIJDENS CLUB-
SHOW PLUIMVEE-/KONIJNEN-
VERENIGING VORDEN
De tentoonstelling van konijnen,
hoenders, sierduiven, cavia's en
kleine knagers zijn in onze regio

in volle gang. Ook P.K.V. is al weer
druk bezig met de voorbereidin-
gen van de jaarlijkse clubshow, die
gehouden zal worden op l, 2 en 3
november a.s. in Kapel de Wilden-
borch, Kapelweg l te Vorden. Ook
dit jaar wil P.K.V. de jeugd weer be
trekken bij deze show. Kinderen
van 5 tot 14 jaar kunnen zich weer
opgeven om met hun lievelings-
dier (konijnen, kip, duif, cavia of
hamster) deel te nemen aan een
wedstrijd. Deze wedstrijd bestaat
uit de volgende onderdelen: 2 jury-
leden komen lx een huisbezoek
afleggen en gaan de dieren beoor-
delen op huisvesting, omgang en
verzorging en geven hier punten
voor; op zaterdag 2 november
worden de dieren in Kapel de
Wildenborch in een kooi geplaatst
en nogmaals door 2 juryleden
beoordeeld op verzorging en con-
ditie van de dieren. Ook hiervoor
krijgt men punten.

Daarnaast worden de punten van
de 2 beoordelingen bij elkaar op-
geteld en degene met het hoogste
aantal punten is winnaar of win-
nares in zijn of haar diergroep.
Iedere deelnemer/deelneemster
krijgt een prijs. Deelname is gratis.

U kunt zich opgeven bij D. Kuiper,
De Bongerd 30 te Vorden. Opgave
graag vóór 6 oktober a.s.



Voor het eerst in Oost-Nederland: Freaky Piano Party

Beroemde muziekformule voor
dertigers zaterdag van start bij
Discotheek Witkamp

Open Huis Staring Instituut

De pianobar is er voor twintigers en dertigers die van 'goede muziek' houden, maar ook willen feesten.

Wie het nog nooit heeft gezien,
kan het niet geloven. Wie het
mee heeft gemaakt, is enthou-
siast. Uit je dak gaan op piano-
muziek. Het klinkt vreemd.
Zelfs de pianisten moesten wor-
den overtuigd. Maar de beroem-
de pianobarren in Schevenin-
gen en Rotterdam bewijzen het
tegendeel: Elk weekend is het
hier feest!

Geen saaie melodietjes, maar
swingende popmuziek die aanste-
kelijk wordt gebracht door echte
entertainers. Van de Beatles of El-
vis tot Guns 'n Roses: Bij de Freaky
Piano Party zaterdag geen onder-
steunende computers, maar
slechts twee knalrode vleugels en
een drumstel.

Pianist Stephan: "Toen Harold van
Witkamp mij hiervoor belde, kon

ik niet geloven dat dit leuk kon
zijn. Daarom ben ik gaan kijken.
En het is eerlijk waar, ik was me
teen verkocht. Zo'n sfeer, zonder
high-tech, gewoon muziek maken.
Echt geweldig!"
Stefan is één van de muzikanten
die tot voor kort speelde bij de Al-
pha Showband, net als collega-
drummer Marcel. De andere pia-
nist, Cor, speelde hiervoor bij Su-
perfly. Voortaan gaan ze eens in de
drie weken in de speciaal hiervoor
ingerichte zaal van Witkamp spe
len.

OUDERE JONGERE
Stefan: "Als mensen me vragen
wat het is, zeg ik altijd dat we mu-
ziek gaan maken voor de mensen
die niet van, dance houden of de
discotheek ontgroeid zijn. Op on-
ze piano's spelen we alle bekende
nummers van de afgelopen veer-

tig jaar. En dat zonder ondersteu-
nende bandjes of computers. Het
maakt niet uit wat het is, als het
maar gezellig is. Goede muziek,
gecombineerd met feest. Hoe later
op de avond, hoe groter het feest."

JONG EN HIP
Wie zich door het bovenstaande
niet aangesproken voelt, kan za-
terdag terecht in de andere zalen
van Dancing / Discotheek Wit-
kamp, ui de balustradezaal speelt
de inmiddels bekende coverband
"Santa Rosa". In combinatie met
een spectaculaire licht- en geluids-
show is dit een uitdaging voor oog
en oren. En wie voor dance gaat,
kan terecht in de Underground.
Hier draait DJ Roy de beste Dance,
Trance en R&B-hits van dit mo-
ment.
Meer informatie op
www.witkamp.com

Zaterdag 21 september a.s. is er in partycentrum
'De Kruisberg' te Doetinchem de Swingnight met
danceclassics uit de 70's, 80's, 90's en top-100.

Voor meer informatie zie de contactjes elders in
dit blad.

STOOKAVOND
19 SEPTEMBER A.S. OM 19.30 UUR

TULIKIVI
SPEKSTEENKACHELS
UIT FINLAND.

Samen met de
importeur demonstreren
wij wat de voordelen
zijn van een
speksteenkachel

Interesse; bel of mail even zodat wij rekening
kunnen houden met uw komst.

De Heide Smid b*
Halle Heideweg 16
Halle-Tel. (0314)631741
www.heidesmid.nl
info@heidesmid.nl

Wij zijn wegens

Na een interne verbouwing
houdt het Staring Instituut in
Doetinchem, het centrum voor
het streekeigene in Achterhoek
en Liemers, open huis op zater-
dag 14 september a.s.

Iedereen die is geïnteresseerd in
streekcultuur, geschiedenis en dia-
lect is op die dag van harte wel-
kom om het instituut en de collec-
tie te bekijken. Doorlopend wor-
den films vertoond, 's middags sig-

neren bekende streekauteurs hun
boeken, er vindt verkoop van twee
dehands streekboeken plaats etc.
etc.
Alle medewerkers zijn aanwezig
om u te woord te staan en rond te
leiden. Een ideale gelegenheid om
kennis te maken met het instituut
dat iedereen van naam kent.

De opefi-dag begint om 11.30 uur
en duurt tot 15.30 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo, daor kwam e wel met an de weg". Jan van 't Rikkelder kek
de knuppen in 't touw nog 's goed nao. Daor was weer 's een
varken kapot egaon en den mos nao de weg . De krengewagen
kon um dan vandage metnemmen. Meestentieds bon e zo'n
varken achter de trekker en slepn um dan nao de weg. Maor dit
was maor zo'n drieklezoor en angezien e toch nao 't darp mos
hen boodschappen doen had e um maor achter 'n auto eknupt.
Dat was èèn doen.
Eers nog maor nao binnen. Gerritjen had effen eleen al eroepn
van koffie. "Wat blief iej toch lange uut", ïk mosse 't varken
nog achter 'n auto binden, vandaor. He'j 't boodschappen-
briefken onderhand klaor?".
"Jao, iej mot een zak dreuge koemes haaln biej de Welkoop,
wel korrels heur, anders stuft zo. Dan biej ten Have, de drogist
grei umme de empen umme zeep te helpen, ze geiselt hier
maor oaver 't aanrech. Oh jao, een paar weggen mot t'r ok nog
kommen, haalt die maor biej Besselink". Gerritje nuumen nog
wat meer dinge op maor Jan luustren al neet meer.
A'j 't opeschreven heb kan'k 't wel leazen, geef maor hier dat
briefken". Hee got zien tweede köpken koffie in een keer deur
't halsgat en ston op umme te vetrekken. "Veget now niks", ma-
nen Gerritjen um nog. "Jao. jao. dat kump wel goed". Hee slof-
fen nao buuten, trao 'n auto in en ree vot nao 't Reurlse darp.
Op de weg kwam um d'r ene veurbiej soezen, den toeten en
wees nao zien heuf. Wat had den kearl toch. De gezusters Koe
slag, die in 'n hof an 't wark waarn, kekken um ok al nao. Hèè,
daor toeten d'r weer ene die um tegen was ekommen. Hee kek
nog 's weer in de spiegels maor zaog niks gin besunders. 't Lech
had e , zoas gewoonlijk, ok wel an.
Hee draaien biej de Welkoop dé parkeerplaatse op en daor had
e ok alle bekieks van de luu die daor rondleepn. "Zo Jan, wo'j
d'r met nao de slager?", reern d'r ene too hee uut 'n auto tre-
an. Too pas kreeg e in de gaten dat hee 't varken de hele tied
meteslept hadde. Hee wis neet hoe gauw hee 't varken , dat al
een oor en een veurpoot missen deur 't gesiep, in de kofferbak
mos kriegen. Daor is den heeln dag nog volle oaver edramd in
Reurle. Maor jao, wat wi'j, a'j zukke dinge doet, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

VAKANTIE
GESLOTEN

van

zaterdag 14 september
t/m

maandag 30 september
Wij wensen u allen

een prettig Septemberfeest

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Telefoon 0573-453100

www.fokkinktweewielers.nl

als u het
zeker

wilt weten!



!=MAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

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

Nieuw binnen:
Wintercollectie ruitersport

COUNTRY WEAR
• BODYWARMERS

• PARKA'5
• DONS-JACKS

• FLEECE VE5TEN

22 september
extra koopzondag

geopend van
13.00 -17.00 uur.

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport Het Pakhuis 2°oor„2ln

Varsseve\dseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde ' e/e'
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Appel citroen-
vlaai

groot € m
9O '90

klein € %Jm

Aardbeienvlaai
'90

klein € s:
Kaasbroodjes

f oo
m

Aanbiedingen geldig van 10 t/m 17 september 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (0575) 52 93 60

Show Herfst-Winter Mode 2002/2003
voor dames en heren

op woensdag 11 september a.s.

Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien.

Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers,

12, 13 en 14 september mocfedagen
22 september open zondag

Tot ziens bij

mode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld - (0575) 461235

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304

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

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Ha-Ra®
Het Origineel
Kent u het Ha-Ra
Schoonmaaksysteem ?
Vraag vrijblijvend informatie.

Ha-Ra thuiswinkel
Consulente: A. Steenblik
Steenderenseweg 21
7255 KC Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 17 21
Fax (0575) 46 42 56
E-mail: jsteenblik@hetnet.nl

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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