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Trits Niemeijer en Mart Dozy
blij dat met restauratie pastorie
Kranenburg is begonnen

Frits Niemeijer is werkzaam bij
de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg in Zeist. Echtgeno-
te Mart Dozy is docente aan de
politieacademie in Apeldoorn.
Eenjaar geleden is het echtpaar
neergestreken in de voormalige
pastorie bij de St. Antoniuskerk
in de Kranenburg. Het lijkt van-
zelfsprekend, werkzaam bij Mo-
numentenzorg en dan een
pand kopen dat als Rijksmonu-
ment te boek staat, in dit geval
dus de voormalige pastorie.
Niets is minder waar!

Frits Niemeijer: " Het heeft niets
met elkaar te maken, het is ge
woon zuiver toeval dat we deze
pastorie hebben gekocht. Alvorens
we naar Vorden kwamen woon-
den we in Leiden. Zoals gezegd,
zelf werk ik in Zeist en mijn vrouw
in Apeldoorn. Dat betekende elke
dag heel wat uren in de auto. Dus
niet zo practisch elke dag heen en
terug naar Leiden. Op gegeven mo-
ment zijn we via Internet op zoek
gegaan naar een andere woon-
plaats, het liefst zo dicht mogelijk
bij onze werkplek.

De omgeving Apeldoorn, Amers-
foort leek ons wel wat. We hebben
daar ook een aantal panden be-
zocht. Intussen verder blijven kij-
ken richting Zutphen, Deventer
e.d. Op gegeven moment kwam de
voormalige pastorie in de Kranen-
burg in beeld. Het pand viel in on-
ze 'profielschets", het voldeed aan
onze verwachting. De pastorie
bleek in verwaarloosde staat, maar
daar moet je eigenlijk "door heen
kijken". Alvorens tot koop te be-
sluiten hebben mijn vrouw en ik
veel tegen elkaar "aangepraat".
We zijn beslist niet over één nacht
ijs gegaan.

KEURING
We hebben een bouwtechnische
keuring laten uitvoeren, plus in de
overweging meegenomen dat het
pand onder Rijksmonumenten

valt. Dat heeft voor- en nadelen.
Het voordeel is dat wat de financie
Ie kant betreft, we voor restauratie
en onderhoud een bepaalde subsi-
die ontvangen. Bovendien bij de
restauratie , deskundige hulp. Na-
tuurlijk zijn er ook nadelen. Je
kunt bijvoorbeeld niet zomaar een
raam vervangen, een muur wég-
breken, een ruimte veranderen of
iets dergelijks. Dus bepaalde be-
perkingen. Alles moet worden aan-
gevraagd en dan stuit je wel eens
op de traagheid van de ambtelijke
molens", zo zegt Frits Niemeijer.

Direct na de aankoop in 2002 is
het echtpaar met de voorbereidin-
gen voor een restauratie begon-
nen. De formele voorbereiding be-
gon met het inwinnen van advies
bij de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg, gevolgd door het zoe-
ken naar restauratiearchitekt
waarmee het zou "klikken". Dat
werd ir. J.G.G. Kreek uit Diepen-
veen. Uitgangspunt bij de restau-
ratie was "zoveel mogelijk hand-
haven en/of hergebruiken" en zo
weinig mogelijk ingrijpen in de
structuur van het pand. Voor wat
betreft het voorhuis is dat voor
vrijwel 100 procent gelukt. Wat be-
treft de achterzijde, wordt de ver-
loren gegane achtergevel gerestau-
reerd, terwijl ook de oorspron-
kelijk aanwezige zadeldakvorm
(puntdak) terugkeert.

HOOFDAANNEMER
Eindelijk was het dan zover dat de
restauratie van de pastorie, zoals
Frits Niemeijer en Mart Dozy dat
voor ogen hebben, eind september
kon worden gestart. Dat gebeurde
nadat een inschrijving van ver-
scheidene aannnemers en enige
gespecialiseerde bedrijven had ge
leid tot een restauratieplan. De
aanbesteding en de gunning volg-
den in het voorjaar 2003. Er is één
hoofdaannemer, Dijkman Bouw,
met daarnaast installatiebedrijf
Fons Jansen, beide uit Vorden en
het schildersbedrijf Antoon Snel-

der uit Drempt. Zij zorgen voor 95
procent van het werk, terwijl ver-
der nog een sloper is ingeschakeld.

Het werk zal vanaf de openbare
weg niet goed zijn te volgen, want
aan het uiterlijk van het pand ver-
andert niet veel. Eén ding zal ech-
ter in het oog vallen; alle originele
blinden (luiken) keren, na onge
veer 40 jaar opgeslagen te zijn ge
weest, terug, waardoor de uitstra-
ling van het pand sterk zal toene
men. De pastorie wordt volgens
Frits Niemeijer weer een sieraad
voor de Kranenburg. De eigenaren
van de pastorie zijn nog op zoek
naar historische foto's van het
huis, zowel van de buitenkant als
van het interieur. In het bijzonder
het oorspronkelijke uiterlijk van
de ingangspartij is nog niet geheel
bekend, hetgeen de restauratie ui-
teraard bemoeilijkt.

GESCHIEDENIS
Zoals wellicht bekend zijn de St.
Antonius van Paduakerk en de
pastorie in de Kranenburg vroege
ontwerpen van de bekende archi-
tekt P.J.H. ( Pierre) Cuypers ( 1827-
1921), die onder meer faam kreeg
door de bouw van het Rijksmu-
seum en het Centraal Station in
Amsterdam en door grote restau-
raties en herbouwen, zoals die van
de St. Servaas in Maastricht, de
Munsterkerk in Roermond en
kasteel de Haar bij Haarzuilens.
Cuypers was de invloedrijkste
Nederlandse architekt van de 19e
eeuw, niet alleen doordat hij op
hoge leeftijd actief bleef, maar ook
door de uitstraling van zijn werk
en de navolging die hij kreeg. Cuy-
pers werkte vrijwel uitsluitend in
de zogenoemde negotische stijl,
een 19e eeuwse bouwtrant die
sterk was geïnspireerd door de
middeleeuwse (Franse) gotiek.

Gotiek en neogotiek worden onder
meer gekenmerkt door een over-
wegend verticaal lijnenspel, door
spitse gewelven en vooral door

spitbogen boven de vensters. Tot
de bekendste buitenlandse voor-
beelden behoren de Notre Dame
in Parijs ( gotisch) en de Dom van
Keulen ( gotisch en neogotisch.) In
Nederland is de St. Jan van den
Bosch een gotisch topper, terwijl
de St. Antoniuskerk in de Kranen-
burg een sobere "neogoot" is. De
St. Jan, maar ook de St. Antonius
en de pastorie zijn zoals gezegd
een rijksmonument. Wij zien het
als een voorrecht dat je een paar
jaar mag zorgen voor en genieten

van een gebouw dat veel ouder is
dan jezelf en dat nog lang na onze
dood zal voortbestaan", zo zegt
Frits Niemeijer.
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Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

• zalen tot 1000 personen
• schietkelder
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. C. de Bruine.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 oktober10.00 uur ds. J. J. Hinkamp, Üchtenvoorde (dialect).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten (werelddiaconaat);
19.00 uur ds. R.H. Bolten, Dieren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur pastor Woord- en Communieviering,
nun.v. Cantemus Domino.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 11 oktober 17.00 uur eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 12 oktober 10.00 uur woord- en communieviering, Herenkoor.

Weekendwacht pastores
12-13 oktober E. Wassink, Zutphen, tel. (0575) 51 53 77.

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

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

Tandarts
11-12 oktober?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis

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

• Gediplomeerd voet-reflex-
oloog woonachtig tussen Hen-
gelo, Ruurlo en Vorden geeft
voetmassage aan huis. Bel.
(0575) 55 69 40.

• Praktijk voor ASR-thera-
pie®. Vergoed door 10 zorg-
verzekeraars. A. Baars, tel.
(0575) 55 33 03.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
1311.

• Eenmalige notenverkoop.
Zelf rapen. Op zaterdag 11 ok-
tober van 9-12 uur. Huize Zel-
le, Ruurloseweg 92, Hengelo
(Gld.).

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

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

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

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

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

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

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

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

• Gratis recept bij aankoop
van een van de levensmidde-
len van Wereldwinkel Vor-
den.

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

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

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Wilt u de voeten eens lek-
ker laten verwennen? Kom
dan eens langs in Mary's pedi-
curesalon. Gediplomeerd Pro-
voet pedicure. Bellen voor een
afspraak. Het adres: Lammer-
hof 11, Warnsveld, tel. (0575)
53 00 51.

• Te koop: gedroogd, ge-
kloofd open haardhout. Te-
vens goed onderhouden MTB-
fiets merk Giant. Tel. (0575)
55 67 23.

• Loopt u vast in uw werk?
Bel de loopbaanadviseur. Tel.
(0575) 55 90 99.

• Opgave Kind en Dier vóór
17 oktober a.s. D. Kuiper, De
Bongerd 30, 7251 CD Vorden,
tel.(0575)552931.

• Informeer nu naar de moge-
lijkheden van kerstpakketten
en cadeaubonnen bij Wereld-
winkel Vorden.

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

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 7 oktober t/m zaterdag 11 oktober.

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Stamppot? Hij mag weer...

gesneden boerenkoob 40
400 gram € l •

We doen het nog 1 keer...

spinazie
kilo

Rauwkosttip...

herfstsalade
200 gram

Herfstiger kan niet...

heksenmix
100 gram €

Volop genieten, handperen...

Doyenne du comice

149

Het is de tijd van het jaar...

Muscaatdruiven
500 gram € Wï' kilo

Lekkere stamppot?

Santé aardappelen s heie KIK* c 225
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl

U STEMPELT TOCH OOK MEE
VOOR GRATIS STAMPPOT!

Kijk voor nieuws ook op:

www.contaci.nl

Chocolade/
perenvlaai

590 090
• groot € Om

^ >

Molensteentjes
300

•v. j

Weekendtaartje
alleen vrijdag en zaterdag

3 95
m

Aanbiddingen geldig van 6 t/m 1 1 oktober 2003.

Echte Bakker kSl
VAN ASSELTu^H

De Echte Bakker Dat proefje!

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

l

Lang zal je leven!?
Al 850.000 mensen met diabetes!

Een lang en gezond leven, dat wil iedereen wel.
Maar iedereen kan diabetes krijgen, jij ook.
Steun daarom het Diabetes Fonds in de strijd
tegen deze 'stille epidemie' en investeer in een
gezonde toekomst voor iedereen.
Word nu donateur en bel 033 462 20 55
of geef aan de collectant.

Levensverwachting weten?

C Check www.langzaljeleven.nl en win!

, Diabetes Fonds
r 4* +J

giro 5766
t.n.v. Diabetes Fonds, A mersfoort

Geef aan diabetes en geef om jezelf



„Het regent zonnestralen"

Op 30 september 2003 is ons zoontje geboren. {

Ties
André Garritsen & Edith Harmsen

• « •
Albert Hahnweg 104
7242 EK Lochem

| i'
•A v

Hiep hoi, een broertje
om mee te spelen,

om te knuffelen
en alles mee te delen.

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Ilja

Hij is geboren op 3 oktober 2003,
weegt 4660 gram en is 53 cm lang.

Harold, Hermien en Marit Kolkman

DeStroet 17
7251 CP Vorden
Tel. (0575) 55 43 80
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Hartelijk dank aan allen die, in welke vorm dan ook,
ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt.

Wim en Annie Zweverink-Gosselink

Hengeloseweg 5
7251 PA Vorden
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Voor de vele belangstelling, bloemen, cadeaus en
felicitaties welke wij ontvingen bij ons 50-jarig hu-
welijk, onze hartelijke dank.
„Het was geweldig".

Familie Weevers-Oonk

Oktober 2003
Christinalaan 12
7251 AX Vorden

De giften voor de kankerbestrijding tijdens de recep-
tie hebben het mooie bedrag van € 1.235,- opge-
bracht.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
alle felicitaties, kaarten en cadeaus die ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

M. Memelink & C.J.W. Memelink-Steege

Lindeselaak 26
7234 TB Wichmond

„Mooi zijn de herinneringen".

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Johan Rietman
weduwnaar van J.G. Rietman-Ruiterkamp

8 januari 1923

Warnsveld:

t 30 september 2003

Willemien en Bennie
Steenblik-Rietman

Inge en Rob
Karin en Sjoerd
Jorien

Vorden: Gerrie en Gerrit Harmsen-Rietman
Egbert en Janneke

Gert Jan
Theo

Geert en Anouk
Hester

Correspondentieadres:
Baakseweg 3
7251 RH Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 4 oktober jl. plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Toch nog onverwacht is uit onze familiekring wegge-
nomen onze broer, zwager en oom

Johan Rietman
sinds 6 maart weduwnaar van J.G. Ruiterkamp

op de leeftijd van 80 jaar.

B. Rietman
J.W. Rood
Fam. A. Rietman
Fam. L.J. Rietman
Fam. W. Rietman
Fam. J.W. Rietman

Neven en.nichten

Vorden, 30 september 2003

Bedroefd om het heengaan delen wij u mede dat
onverwacht is overleden onze beste zwager en oom

Johan Rietman
sedert 6 maart weduwnaar van

J.G. Rietman-Ruiterkamp

op de leeftijd van 80 jaar.

M. Ruiterkamp-Korenblik
H.J. Ruiterkamp
G.H. Bargeman-Ruiterkamp
R. Ruiterkamp-Dimmendaal
neven en nichten

Vorden, 30 september 2003

"Mijn sole mio streelt
tongen, niet oren"

Zingen laat ik liever aan de Pavarotti's van deze wereld
over, maar voor een Italiaanse specialiteit als de sole mio

bent u bij mij natuurlijk wél aan 't goede adres.
Supermalse biefstuk met verse knoflook, zontomaatjes

en ontbijtspek. Bellisima!

Sole mio
700 gram

4 varkensoesters
Leverkaas
700 gram

Entrecote
1 00 gram

Ei-bieslooksalade
700 gram

2°°m*m
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Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16- Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden J^ A
Telefoon (0575) 55 29 28

•̂••B "̂̂ »^̂ ^̂ "

Boeken-
beurs
zaterdag 18 oktober
in de Dorpskerk te Vorden
van 9.00 tot 15.00 uur.

Grote collectie mooie tweedehands boeken
voor leuke aantrekkelijke prijzen.

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

nten*f"jt \ »0 9*™'Tevens uw ,„Q
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Je koopt 't lekkerst bij



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00^10.00 uur

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

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

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

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

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

Afvalbrengpunt
Vorden komende
zaterdag geopend
Deze maand is het afvalbreng-
punt aan Het Hoge 65a in Vorden
op 11 oktober (iedere 2e zaterdag
van de maand) geopend van 13.30
tot 16.30 uur. U kunt hier grof
huis- en tuinafval zoals hout,
metaal, puin, klein wit- en bruin-
goed en chemisch afval, tapijt en
vlakglas gratis kwijt. Wellicht ten
overvloede hierbij nog even de
regels op een rij:
• Bij binnenkomst op het terrein

is legitimatie verplicht. .
• U mag maximaal 0,25 m3 afval

per dag aanbieden.
• Voor tuinafval geldt daarnaast

een maximum van 2 m3 per
dag.

• Afval van bedrijven wordt niet
geaccepteerd.

• Materialen mogen géén asbest
bevatten.

• Heeft u herbruikbare producten
(bijvoorbeeld een oud, maar
werkend koffiezetapparaat) dan
kunt u ook terecht bij het
kri ngloopbed rij f.

• Voor grotere hoeveelheden afval
van verbouwingen van het huis
of de herinrichting van tuinen
(o.a. spoorbielzen) blijven de
regionale afvalbrengpunten de
aangewezen instanties.

Op 25 oktober (iedere 4e zaterdag
van de maand) is het afvalbreng-
punt in Steenderen aan de Dr. A.
Ariënsstraat 33b (gemeentewerf)
weer geopend.

TUINAFVAL ILLEGAAL
GEDUMPT IN VORDEN

Helaas bereiken ons regelmatig
berichten dat mensen het
groenafval uit hun tuin dum-
pen in plantsoenen van de
gemeente. Vanzelfsprekend is
dit verboden. De buitengewoon
opsporingsambtenaar van de
gemeente controleert hier ook
op en deelt boetes uit als
mensen worden betrapt. Met
uw tuinafval kunt u zoals
gezegd dus zonder kosten
terecht bij de afvalbrengpunten
in Vorden en Steenderen. U
kunt bovendien van maandag
t/m zaterdag(ochtend) tegen
betaling naar de brengpunten
in Zutphen en Lochem. Niet
alleen is het illegaal storten
niet toegestaan, het tast de
natuur aan, biedt een lelijke
aanblik en het apart ophalen
en wegbrengen van dit afval is
voor de gemeenschap een dure
zaak.

Berkel Milieu verzorgt afvalinzameling in Vorden

Roze en gele vuilnisauto's
bekend straatbeeld in gemeente
U herkent ze vast wel. De opvallende roze Berkel Milieu vuilnisauto's
in het buitengebied en de gele auto's van Sita in de bebouwde kom
die wekelijks uw huishoudelijk afval aan huis ophalen. De ene week
de inhoud van de grijze container en de andere week van de groene.
AfValinzamelaar Berkel Milieu n.v. uit Zutphen is hiervoor verant-
woordelijk. De gemeenten Vorden, Lochem, Warnsveld, Zutphen,
Brummen, Gorssel en Bathmen hebben de gehele afvalinzameling aan
deze specialist uitbesteed. Berkel Milieu verzorgt dus niet alleen het
inzamelen van uw huis-, tuin- en chemisch afval aan huis, maar regelt
ook de afvoer van het afval dat u naar de milieustraten en het afVal-
brengpunt brengt. Om eens nader kennis te maken met het bedrijf,
hadden wij een gesprek met medewerker Hans Hendriks.

Berkel Milieu is eind jaren '80
ontstaan. De eerder genoemde
gemeenten besloten de handen
ineen te slaan en de afvalinza-
meling die tot die tijd door
iedere gemeente zelf werd
geregeld, door Berkel Milieu te
laten doen. De aandelen van het
Zutphense bedrijf zijn geheel in
handen van de deelnemende
gemeenten. Door de afvalinza-
meling gezamenlijk te verzor-
gen, wordt optimaal gebruik
gemaakt van de voordelen van
grootschalige inkoop (wat de
afvalstoffenheffing binnen de
perken houdt) en is een betere
service te bieden. Met iedere
gemeente sluit Berkel Milieu een
zogenaamde dienstverlenings-
overkomst waarin precies staat
wat het bedrijf doet voor de
betreffende gemeente. Berkel
Milieu kan bijvoorbeeld ook
zout strooien in de winter. De
gemeente Vorden doet dit echter
zelf en heeft dit dus buiten de
overeenkomst gelaten. Andere
gemeenten hebben weer geen
afvalbrengpunt, waar afval
weggehaald moet worden. Het
bedrijf heeft 40 medewerkers in
dienst (kantoor en buitendienst).

Het eigen wagenpark bestaat uit
onder meer twee enkele en één
dubbele zijlader, vijf achter-
laders en een strooiwagen. Deze
zijn voorzien van de eigen
opvallende roze kleuren. Hans
Hendriks: "Daarnaast schakelen
we voor de inzameling andere
bedrijven in. De gele auto's van
Sita die de huis-aan-huisafval-
inzameling in de bebouwde kom
verzorgen, zijn daar een voor-
beeld van."

Zoals gezegd is Berkel Milieu
nauw betrokken bij de vier
milieustraten die Vorden inmid-
dels rijk is. Bij de totstandko-
ming en nu de lediging.
"Inmiddels wordt er flink ge-
bruik gemaakt van de nieuwe
voorzieningen op de Eikenlaan
in Kranenburg, Baron v.d. Heij-
denlaan in Wichmond (beide
papier en glas) en bij de kruising
Dr. C. Lulofsweg/Zutphenseweg
(drankpakken, papier, glas en
kleding, net zoals bij de milieu-
straat achter Super De Boer)", zo
zegt Hendriks. "Elke week zit er
meer in de containers. Dat is
een goede zaak. Wel is dit mis-
schien de juiste plek om te

zeggen dat geen afval gedepo-
neerd mag worden tussen 22.00
en 07.30 uur om overlast voor
omwonenden te voorkomen.
Voor de lediging van de onder-
grondse containers hebben wij
afvalbedrijf Van Gansewinkel
ingeschakeld, dat rijdt met
blauwe auto's." Verder voert
Berkel Milieu het afval dat
iedere tweede zaterdag van de
maand bij het afvalbrengpunt
aan Het Hoge ingeleverd wordt,
af. "Op maandag halen we hier
alles weg. Het afvalbrengpunt is
vanaf de eerste openingsdag een
succes. Regelmatig halen we 200
bezoekers per openingsdag. De
Vordenaar waardeert deze gratis
service dus zeer. Juist omdat er
zoveel mensen komen is het hier
ook zo belangrijk dat mensen
zich aan de regels houden en
met het juiste afval komen (zie
hiervoor elders op deze pagina -
redactie)", aldus Hendriks. Het
ophalen van papier uit de
permanente containers bij
verschillende verenigingen
wordt ook door Berkel Milieu
gedaan. Hiervoor is een
overeenkomst gemaakt met de
betreffende vereniging. "Die
houdt er uiteindelijk een aardig
zakcentje aan over en daar gaat
het natuurlijk om."

Voorlichting

Tot slot is voorlichting over
afval een taak van het bedrijf.
"Samen met de gemeenten
maken we jaarlijks voor iedere
gemeente de Afvalkalender en
we schrijven artikelen over
eventuele wijzigingen in de
kalender voor de gemeente-
pagina's. Ook organiseren we
gezamenlijk projecten, zoals in
Vorden in het voorjaar het
Afvalproject met de klassen 7 en
8 van school De Kraanvogel in
Kranenburg, om de kinderen
bewust te maken van het belang
van afval scheiden. Voorlichting
geven we ook via de Afval-Infor-
matie-Lijn (tel. 0575 545 646)
waar u op werkdagen terecht
kunt met allerhande afvalwen-
sen en -klachten. Service naar
klanten staat bij Berkel Milieu
hoog in het vaandel", zo besluit
Hans Hendriks ons gesprek.

Hans Hendriks van Berkel Milieu



9 o k t o b e r 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag
9 oktober a.s. om 20.00 uur in
het gemeentehuis.

U bent van harte welkom deze
openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende
onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling
Bronckhorst

• Beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen

Spreek- en Inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen
die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De
raadsstukken liggen ter inzage
in het gemeentehuis en in de
bibliotheek in Vorden. De
mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffen-

de agendapunt begint. U kunt
aan het begin van deze open-
bare vergadering ook spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn, maar niet op
de agenda staat. Als u wilt
spreken of inspreken, moet u
dat de dag voor de vergadering
aan de griffier, de heer G.
Limpers, tel (0575) 55 74 93
mededelen, onder opgave van
het onderwerp waarover het u
wilt hebben.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Doeschot 3, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 29 september

2003
• Koekoekstraat 2 in Vierakker, voor het aanbrengen van een nieuwe zijgevel bij

een boerderij, datum ontvangst: 25 september 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, voor het verbouwen van een woning

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, voor het gedeeltelijk slopen van een woning met garage/berging

V e r g u n n i n g e n ( d i v e r s e n )
• Gymnastiekvereniging Sparta, voor het verkopen van koek in de gemeente van 12

t/m 19 november 2003
• Vishandel M. & F. van de Groep, voor een standplaatsvergunning voor de verkoop

van vis en aanverwante artikelen op de dinsdagen in 2004 van 9.30 tot 17.30 uur,
plaats: marktplein, Dorpsstraat in Vorden

• Organisatiebureau van Schaijk, voor het plaatsen van reclameborden in Vorden
om een vlooienmarkt in de Hanzehal in Zutphen aan te kondigen, voor de
periode 30 oktober t/m 9 november 2003

• Evenementenbureau Ambiance, voor het houden van een kerstcircus met vier
voorstellingen, op 29 en 30 december 2003 om 15.30 en 19.30 uur, in sporthal 't
Jebbink

• Helms zelfbedieningsgroothandel, voor het mogen afwijken van de aangewezen
route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in verband met het leveren van
vuurwerk aan verkooppunt Fa. Sueters in Vorden

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

(Onder)mandaatverlening Rijkswet op het
Nederlanderschap

De burgemeester van Vorden heeft aan mevrouw W. Brandwacht en M. Stoltenborg
van de afdeling burgerzaken van de gemeente (onder)mandaat verleend van de aan
hem bij of krachtens de 'Rijkswet op het Nederlanderschap' verleende
bevoegdheden en opgedragen taken. Dit (onder)mandaat treedt in werking op de
dag na die van deze bekendmaking.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
3, lid 3.6.1. respectievelijk lid 3.6.2. sub b van het bestemmingsplan 'Kern
Kranenburg' vrijstelling te verlenen voor het bouwen en vergroten van een carport
op het perceel Eikenlaan 20. Deze vrijstelling maakt de bouw van een carport op
het achtererf mogelijk, en situering van de carport aan de voorzijde, dichter op de
voorgevel.

AAN DE BALIE
Doe uw voordeel met de
PAS 65

Wilt u wat vaker naar een
museum of bioscoop, een
cursus volgen, erop uit in een
mooi natuurgebied of met de
bus of tram ergens naar toe?
Dit en nog veel meer is een
stuk voordeliger met de PAS
65. De pas kost € 5,30 en u
kunt deze bij de afdeling
burgerzaken van de gemeente
aanvragen als u 65 jaar of
ouder bent.

Bij aanvraag moet u een
legitimatiebewijs en een
recente pasfoto meenemen.
De PAS 65 is levenslang geldig.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 9 oktober t/m 5
november 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

G o e d g e k e u r d e p l a n n e n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken op grond van artikel 11, vijfde lid
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat gedeputeerde staten van
Gelderland bij besluit van 27 augustus 2003, nr. 2003.68206 een wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' hebben goedgekeurd. De wijziging betreft de
overgang van agrarische- naar woondoeleinden voor het perceel Lieferinkweg 1-3 te
Vorden. Het goedkeuringsbesluit ligt met het wijzigingsplan en het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' vanaf 9 oktober t/m 19 november 2003 voor
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).

Tijdens de periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden beroep instellen
tegen het goedgekeurde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 ËA Den Haag. Het besluit van Gedeputeerde Staten
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 10 oktober t/m 7 november 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Maatschap K. en J.K.H. Hietbrink, Beunkstege 4, 7251 NA Vorden voor het van

toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel plaatselijk bekend
Beunkstege 4 in Vorden.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag 14 oktober vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 25 september tot en
met 9 oktober 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 16 oktober behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met
de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 10 oktober
10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord.
Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 9 oktober om 12.00
uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

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

Kijk voor nieuws ook op: WWWmCOntBCtmnl

BRIEPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMUUEREN d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert zaterdag 11 oktober
jubileum 'Oost Gelderland Rit'
De VAMC "De Graafschaprij-
ders" staat een drukke week te
wachten. Immers zaterdag 11
oktober wordt de befaamde
"Oost Gelderland Rit" georgani-
seerd, een enduro meetellend
voor het Nederlands kampioen-
schap.

Voor de organisatie in feite een ju-
bileum, want deze rit, de op één
na grootste in Nederland op endu-
ro- gebied (alleen de tweedaagse
kampioensrit van de KNMV is gro-
ter qua omvang) wordt aanstaan-
de zaterdag voor de 40e keer ge
houden. Dus kent de motorclub in-
middels alle klappen van de "en-
duro-zweep"!

Er wordt niets aan het toeval over-
gelaten. Op de dag zelf proberen
de ruim honderd medewerkers
(leden van de club, officials en EH-
BO) alles in goede banen te leiden.
De komende dagen hebben een
aantal "Graafschaprijders" een
snipperdag genomen om het par-
cours te prepareren.

Wat betreft het uitzitten, is de rou-
te in vier segmenten opgedeeld.
Route l wordt uitgezet door Ben-
nie Braakhekke en Gerrit van Veld-
huizen, route 2 door Gerben Vrug-
gink, route 3 door Walter en Max
Arendsen en route 4 door Johan-
nes van Kempen en Marcel Bulten.
Dit alles onder regie van Gerben
Vruggink (voorzitter), Walter
Arendsen, Jan Oosterink en Marie
ke Rouwenhorst (secr.).

De lengte van de gevarieerde rou-
te, afgewisseld door akkers, bos- en

zandpaden is circa 60 kilometer.
Donderdag 9 en vrijdag 10 oktober
wordt begonnen met het uitzetten
van de proeven, het bepijlen van
de route, het opbouwen van het
parc-fermé, het startpodium etc.
etc. Zaterdag, na afloop van de en-
duro en zondag 12 oktober wordt
alles opgeruimd en de route in
oude staat hersteld.

De eerste endurorijder (in totaal
nemen ruim 200 coureurs deel)
start zaterdagmorgen vanaf het
clubhuis van "De Graafschaprij-
ders" aan de Eikenlaan De rijders
gaan eerst richting Delden om
daarna via het Medler (tijdcontro-
le) hun weg te vervolgen richting
het Galgengoor om vervolgens na
het rijden van de klassements-
proef 3 aan de Hamelandweg te
rug te keren op de Kranenburg
(tijdcontrole 2)

De route van 60 kilometer moet
door de "inters" vier- en door de
"nationalen" drie keer worden af-
gelegd. In het parcours zijn drie
klassementsproeven opgenomen
te weten: crossproef 1: Kostede
weg/ Bekmansdij k, lengte 2700
meter; crossproef 2: circuit 'Delden'
en omgeving, lengte 4200 meter
en crossproef 3: oude vuilnisbelt/
Hamelandweg en omgeving, leng-
te 2700 meter. De tijdopname van
de proeven vindt plaats vanaf de
tweede ronde (inters 9 en nationa-
len totaal 6 proeven). Er zijn 2 tijd-
en drie routecontroles in het par-
cours opgenomen.

Bestuurslid Jan Slagman van "De
Graafschaprijders": " Om een der-

gelijk motorsport-evenement in
deze tijd te kunnen organiseren
heb je de hulp van velen nodig. Ik
denk dan aan de plaatselijke over-
heden en politie, de grondeigena-
ren, EHBO afdeling Vorden, KNMV
officials, sponsoren, bewoners Kra-
nenburg en omgeving, grondver-
zetbedrijven. Zonder hen kun je
een "Oost Gelderland Rit" niet or-
ganiseren. En dan niet te vergeten
de vele leden van onze club die de
handen tijdens zo'n enduro uit de
mouwen steken", zo zegt hij aan
de vooravond van deze jubileum-
enduro.

Tot de kanshebbers van deze "
Oost Gelderland Rit" mogen in de
klasse Inters t/m 125 cc- 2 takt en
t/m 250 cc 4 takt Ralph Hubers uit
Middelaar, Hans Vogels uit Best en
Peter Bergsma uit Hummelo gere
kend worden. Laatstgenoemde is
lid van de organiserende "De
Graafschaprijders". Kanshebbers
in de klasse Inters 126cc t/m 250 cc
2-takt en 251cc t/m 450 cc 4-takt
zijn: Frank Isfordink uit Deventer,
Torn Hemmelder uit Oldenzaal en
Geert Snellenberg uit Eefde.

Favorieten in de klasse Inters 251
cc en hoger 2-takt en 451 cc en ho-
ger 4-takt zijn: Erik Davids uit
Holten, Bas van Hunnik uit Am-
sterdam en VAMC lid Erwin Plek-
kenpol uit Hengelo. Het clubteam
van "De Graafschaprijders" onder
leiding van manager Jan ten Brin-
ke staat in de strijd om het Neder-
lands kampioenschap momenteel
op de tweede plaats en maakt op
"eigen terrein" een goede kans op
een hoge klassering.

Roger Rundqvist in Vorden
Roger Rundqvist verzorgt voor
de Stichting Vriendenkring
Klein Axen op dinsdagavond 14
oktober a.s. op het Beeckland
college, Nieuwstad 49 een lezing
met als thema: "Ken jezelf'.

Wie kent de naam Roger niet, hebben
zijn boeken niet gelezen? Hebben
hem op radio of tv gezien/gehoord!
Ook hebben velen zijn cursussen
gevolgd en zijn op lezingen geweest.
De van oorsprong Zweedse Roger
Rundqvist is een graag geziene
gast op Klein Axen en heeft o.a. de
lezingen over "dromen" en "om-
gaan met verlies" verzorgd.

Dinsdag 14 oktober is de kans hem
weer te ontmoeten, of hem te Ie
ren kennen. Tijdens deze lezing
wil hij met je praten over jouw in-
zicht in wie je bent; met dat watje
een innerlijk thuisgevoel schenkt.
Ben je niet thuis in jezelf, dan ben
je nergens thuis, maar raak je ver-
vreemdt.

Daarom vormen de kernwoorden
"ken jezelf' een tijdloze leidraad
in ons leven.

Ze verwijzen naar zelfkennis als es-
sentie. We leven allen in de span-
ning tussen een sterke drang tot
innerlijke vrijheid en de noodzaak
tot aanpassing aan gewoontes en
dogmatiek. Zonder aanpassing
kunnen we in de huidige samenle
ving niet functioneren. Juist door
innerlijke vrijheid kunnen we ons
op soepele wijze aanpassen zonder
onszelf te verliezen. We kunnen
dan bij onszelf blijven en onze
energie en levensvreugde behouden.

Aan de hand van kernachtige en
oeroude wijsheid, zal op prakti-
sche, psychologische en spirituele
wijze worden aangetoond hoe we
in helende verbinding kunnen Ie
ven. Dit met onszelf, de anderen,
de wereld en de kosmische orde,
waar we allen deel van zijn, niet
waar?

WD behandelt begroting
tijdens fractieberaad
In het fractieberaad op 13 ok-
tober a.s. zal de WD-rractie de
begroting voor 2004 behandelen.

De begrotingsbehandeling in de
gemeenteraad vindt op 13 novem-
ber plaats. Reeds meerdere malen
heeft de WD te kennen gegeven
dat het niet aanvaardbaar is dat
de lasten van de burgers worden
verhoogd, terwijl de gemeente
jaarlijks geld overhoudt. De WD-
fractie is dan ook verheugd dat
geen voorstel tot verhoging van de
onroerend zaak belasting wordt
gedaan Tijdens het fractieberaad

dat toegankelijk is voor leden zul-
len in het bijzonder die punten
aan de orde komen die de WD
voor 2004 van belang vinden.
Dit zijn: Centrumvisie Vorden;
Recreatie en Toerisme; Fietspad
Wildenborchseweg.

Ook niet leden kunnen hun wen-
sen die zij hebben met de fractie
bespreken. Zij kunnen daarvoor
een afspraak maken met de leden
van de fractie. Deze houdt op
maandag 13 oktober voorafgaande
aan het fractieberaad een spreek-
uur in het Gemeentehuis.

Anton Golstein
kampioen
"De Snoekbaars
Anton Golstein is de nieuwe kam-
pioen van de hengelaarsvereni-
ging "De Snoekbaars" geworden.
Hij eindigde met 894 punten, nipt
voor de nummer twee J. Groot Jeb-
bink. Deze behaalde 884 punten; 3
J.W. Golstein 874; 4 A. Vruggink
872; 5 W. Vreeman 870 punten.
Tijdens de laatste wedstrijd van
het seizoen werd 5770 gram vis
gevangen. Winnaar werd J. Groot
Jebbink 1150 gram; 2 J.W. Golstein
800; 3 J. Eggink 750; 4 W. Vreeman
750; 5 A. Golstein 730 gram.

Gymvereniging
wint 11 medailles
Afgelopen zaterdag , 4 oktober,
werden in Lochem rayonkam-
pioenschappen voor meisjes ge-
houden. Totaal deden er 360
meisjes mee. Van Sparta had-
den zich 33 meisjes hiervoor op-
gegeven. En ze kwamen met
maar liefst 11 medailles thuis.

5 meisjes van Sparta behaalden de
1ste prijs: Lisa Schoemaker, Nien-
ke Abbink, Silke Winkels, Lisa van
de Veen en Milou Tjoonk. Milou
behaalde zelfs 37,5 punten. Super!
2 meisjes behaalden de 2de prijs:
Linda Berenpas en Lieke Spek-
schoor. En 4 meisjes behaalden de
3de prijs: Joyce van Otten, Natasja
van Lingen, Marissa Steman en
Marlot Horstman. Allemaal van
harte gefeliciteerd! Naast deze me
daillewinnaressen hebben alle an-
dere deelneemsters van Sparta
ook erg goed hun best gedaan.
Renske Barink en Linda Tiemessen
behaalden de 4de plaats en kregen
dus net geen medaille.

Weekblad Contact editie Vorden
geen abonnementsblad meer!
Zoals onlangs in Contact vermeld, is Contact editie Vorden

per l januari geen abonnementsblad meer.

Abonnee's die de bank/giro opdracht tot betaling hebben gegeven
dienen dit voor de volgende periode op te zeggen.

DRUKKERIJ WEEVERS

GGD onderzoekt gezondheid
jeugd via internet
De GGD Regio Stedendriehoek
onderzoekt de komende maan-
den de gezondheid van jonge-
ren in de regio via internet.
Leerlingen van klas 2 en 4 van
het voortgezet onderwijs vullen
een vragenlijst in over onder-
werpen als roken, voeding,
schoolbeleving, gewicht en ge-
zondheid. Via een speciale web-
site kunnen zij kijken hoe hun
gezondheid 'scoort' en krijgen
ze een persoonlijk advies. Aan
de hand van de verzamelde ge-
gevens kunnen gemeenten
jeugd- en gezondheidsbeleid
ontwikkelen.

GEEN PAPIERWINKEL
Het onderzoek, genaamd E-MOVO
(Elektronische Monitor en Voor-
lichting), maakt gebruik van inter-
net in plaats van de gebruikelijke
papieren vragenlijsten. Dit heeft
als voordeel dat veel tijd en geld
wordt bespaard. Bovendien is uit
een vooronderzoek gebleken dat
leerlingen het leuker vinden om
een vragenlijst in te vullen via in-
ternet.

PERSOONLIJK ADVIES
ledere leerling krijgt op basis van
de gegeven antwoorden een per-
soonlijk advies via een speciale
website. In dit persoonlijk advies
wordt geprobeerd om de leerling
bewust te maken van zijn eigen ge
drag met betrekking tot onder an-
dere bewegen, roken, voeding, al-
cohol, drugs en geestelijk welzijn.
Ook krijgt de leerling tips over hoe
bepaald gedrag veranderd kan
worden. Daarnaast is er de moge
lijkheid om door te linken naar
andere websites met meer infor-

matie over gezondheid en leefstijl
voor jongeren.

INZICHT IN PROBLEMEN
JONGEREN
De gegevens die worden verza-
meld in het onderzoek worden
ook gebruikt voor rapportages aan
gemeenten. Deze rapportages ge
ven gemeenten inzicht in de pro-
blemen die er spelen onder jonge
ren. Aan de hand daarvan kan
jeugd- en gezondheidsbeleid wor-
den ontwikkeld. Ook iedere school
ontvangt een specifieke rapporta-
ge. De school kan hierin bijvoor-
beeld nagaan of er onder de leer-
lingen meer dan gemiddeld ger-
ookt of ongezond gegeten wordt.
Op verzoek van de scholen kan de
GGD vervolgens adviseren bij het
opzetten van activiteiten om de ge
zondheid van de leerlingen te be
vorderen.

LICHAMELIJKE EN
GEESTELIJKE GEZONDHEID
Het onderzoek van de GGD wordt
uitgevoerd in de maanden oktober
en november. In de vragenlijst ko-
men verschillende onderwerpen
aan bod. Er wordt onder andere ge
vraagd naar leeftijd, geslacht, ge
wicht, lengte en geboorteland van
de leerling. Ook worden er vragen
gesteld over geestelijke en licha-
melijke gezondheid, schoolbele
ving, vrijetijdsbesteding, leefstijl
en criminaliteit. De leerlingen
hebben een lesuur de tijd om alle
vragen te beantwoorden. Het on-
derzoek zal naar verwachting op l
december zijn afgerond. De rap-
portages voor gemeenten en scho-
len zullen in het voorjaar van 2004
gereed zijn.

Ruim 6000 euro voor Dorpskerk
Zaterdagavond hield de Veiling-
commissie Vorden in zaal
"De Herberg" een veiling ten
behoeve van het onderhoud
aan de monumentale Hervorm-
de Dorpskerk.

Na de laatste hamerslag van vei-
lingmeester Rossel bleek de totaal-
opbrengst ruim 6000 euro te be
dragen. Er was voor deze veiling
een prachtige sortering kavels bij
elkaar gebracht. Penningmeester
Ilbrink wekte tijdens zijn ope
ningstoespraak het publiek op om
toch vooral mee te bieden op de
vaak fraaie spullen.

S'middags kon men de 247 kavels
reeds bekijken. Toen kreeg het be
stuur al een idee dat er zeer be
gerenswaardige artikelen tussen
zaten zoals bijvoorbeeld antieke
klokken, stoelen, een uiterst zeld-
zame pop en een oud servies. Ook
enkele leesboekjes en een blokken-
doos uit d 1900 werden opvallend
vaak van dichtbij bekeken. Dus wa-
ren de (verkoop) verwachtingen
hoog gespannen.

De verkoop ging al direct uit-
stekend van start. Een moderne
designlamp bracht 360 euro op.
Mede door de humoristische wijze
van presenteren door de veiling-
meesters Brouwer en Rossel ont-
stond een leuke ambiance.

De zaaleigenares zorgde voor veel
hilariteit door het geveilde krente
brood van l meter lengte (door een
plaatselijke warme bakker aange
boden) geheel aan parten te snijden
en dit aan de zaal aan te bieden. In
de 'tweede helft' van de lijst kwamen
de meest waardevolle stukken
onder de hamer.

De antieke stoelen brachten ruim
100 euro op, de klokken 75 euro,
terwijl het klapstuk van de veiling,
de genoemde antieke Armand
Marseillepop voor 500 euro de
deur uit ging. De veilingcommis-
sie werd deze dag ondersteund
door het team van "De Herberg"
(ook de zaal was gratis beschikbaar
gesteld) en door vele enthousiaste
vrijwilligers.

Een geslaagde veilingavond mede
door de ondersteuning van de
plaatselijke middenstand en de
Rabobank. Elke eerste zaterdag-
morgen van de maand verkoopt
de veilingcommissie bij boerderij
'De Bonekamp' in Linde meubilair,
waarvan de opbrengst eveneens
bestemd is voor de Dorpskerk.

Al dit soort activiteiten hebben de
afgelopen vier jaren meer dan
40.000 euro opgeleverd. De Vei-
lingcommissie blijft zoeken naar
goederen die verkocht kunnen
worden voor de Dorpkerk.



Weekaanbieding geldig van ma. 6 t/m za. 11 okt.

Edah merk dubbelt ris
pak van € 0.59 voor

Edah merk patat
kilo van € 1.09 voor

€OI9

cOP
cO?9Handsinaasappels

net a 1500 gram

Weekendaanbieding geldig zaterdag 11 oktober van 16.00 tot 20.00 uur.

Abee rundvleessalade «• 59
kilobak van € 2.39 voor € l •

op = op

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'>—j*^.j
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,

klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

Kijk voor
nieuws
ook op:

.V c /" / / h o u </ f

Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met

beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie

over hun eigen leven. Zozijn is voortgekomen uit een fusie tussen De Lathmer en

Festog en heeft Gelderland en Overijssel als werkgebied.

De woningen aan de Weppel 5 en 7 in Vorden worden bewoond door 12 volwassen cliënten van Zozijn.
Voor deze 12 bewoners zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste vrijwilligers
Voor activiteiten buiten de woning zijn onze cliënten afhankelijk van ondersteuning door familieleden,
begeleiders of anderen. Een aantal cliënten maakt buiten de woning gebruik van een rolstoel. Wij hopen
door de inzet van vrijwilligers hun activiteiten te vergroten en hun kennissenkring uit te breiden.

FUNCTIE-INHOUD
• Activiteiten met één bewoner in, rond of vanuit de woning
• Ondersteunen bij wandelingen, zwemmen, paardrijden of andere activiteiten
• Halen en brengen (evt met eigen auto) van en naar diverse activiteiten

•

FUNCTIE-EISEN
• Affiniteit met de doelgroep
• Betrokkenheid bij cliënten op basis van gelijkwaardigheid
• Motivatie om reële afspraken te maken voor langere tijd

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je bellen met een van de begeleiders, telefoonnummer 0575 - 55 26 02,
of met het hoofd, Gijs Waardenburg tel. 06 - 12 99 59 79.

ENTHOUSIAST? REAGEER DAN SNEL
Schrijf een brief met o.a. je naam, adres en telefoongegevens naar:
De Weppel, Weppel 7, 7251 VW Vorden.
Je wordt dan door ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de Weppel 5/7.
Eventuele afspraken zullen worden vastgelegd in een vrijwilligers contract.

Zozijn Postbus 2 7384 ZG Wilp Molenallee 50 7384 AN Wilp
T (0571) 26 88 88 F (0571) 26 88 80 E info@zozijn.nl l www.zozijn.nl

Gratis video over
de 'Beste Koop' in

HR-ketels
Bij eigemvoningbezitters niet een HR-ketel is Nefit

her meest voorkomende merk. Niet voor niets... Nefit

regelt de warmte op rnim/rtemperatuur en levert altijd

warm water uit voorraad, wat zorgt voor meer comfort

én minder verspilling. Kies uit topklasse EcomLine

Excellent HR-ketels met AquaPower (de 'Beste koop')

en compacte SmartLine HR-ketels. Meer weten?

Vraag ons om de gratis video.

Installatiebedrijf
Wij adviseren NEFIT

c.v
GAS

WATER
ELEKTRA

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

AL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

an der Wal b.v.

stbus 37 7Z50 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Schoonmaakbedrijf

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



Gratis* Voorruit Repareren en
Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel
uit. De huidige gelaagde ruiten
doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na een of
twee jaar! Dat betekent uiteinde
lijk toch weer een tijdrovende ruit-

vervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico.
Echter, bij een WA-Plus, WA-Extra,
Casco of All-Risk verzekering is
harsreparatie van de ster vrijwel
altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben
dan ook voorkeur voor harsrepara-
tie boven vervanging.

Technisch Onderzoek: Vorst +
Pekel geeft 3000 maal grotere
doorscheurkans!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de car-
rosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voor-
ruit. Een zwakkere voorruit bete-
kent dus een zwakkere auto. Breu-

ken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breuk-
jes zetten uit bij nachtvorst en zor-
gen voor grote spanningen, die
doorscheuren van de voorruit ver-
oorzaken. Ook het dichtgooien
van een deur (luchtdruk) veroor-
zaakt extra spanning. De kans op
doorscheuren is meer dan 50% (!).
Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de
ruit niet barsten! Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u door-
verwezen naar een ruitschadespe
cialist, dan kunt u bij Automark te-
recht. Automark werkt voor ieder-
een die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening recht-
streeks naar de verzekeraar. Voor
de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen ri-
sico en heeft geen no-claim verlies
(behalve bij Centraal Beheer).
Automark gebruikt voor reparatie
de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden mee
gebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten is tegenwoordig in-
clusief twee waarschuwingsstic-
kers per auto. Voor een meerprijs
wordt een speciale reflectielaag
over de gravures aangebracht,
waardoor de gravures bij regen en

's avonds goed zichtbaar blijven.
Graveren helpt tegen diefstal: wil
een dief een gestolen auto ver-
kopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van het markt-
terrein
Deze week komt de Mobiele Serv-
ice van Automark in Hengelo Gld.
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t. eventuele be
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voor-
ruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzeke
ringsgegevens moet bij reparatie
wel de laatste groene kaart wor-
den meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie
ding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Woensdag 8 oktober kunt u te
recht op de parkeerplaats van het
marktterrein. Bij regen kunt u
rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent van Automark.

Zie de advertentie elders in deze krant.

Tweede Kamer achter Remkes

Geen herindelingen vanuit Den Haag
De Tweede Kamer staat vrijwel
unaniem achter de afspraak
uit het regeerakkoord dat, ten-
minste in deze regeerperiode,
vanuit Den Haag geen grote
plannen voor gemeentelijke
herindelingen in de regio wor-
den neergelegd.

Vrijwel alle fracties delen de opvat-
ting van het kabinet dat voor her-
indelingen zwaar gewicht dient te
worden toegekend aan het draag-
vlak onder burgers, de gemeenten
en de provincie; en dat aldus een
minder initiërende rol voor het
Rijk is weggelegd.

De brede politieke overeenstem-
ming bleek bij de behandeling van
het Beleidskader voor gemeente
lijke herindelingen, dat nog onder
het vorige kabinet naar de Kamer
is gegaan.

Hoewel zijn voorgangers daar wel
anders over dachten, is het volgens
minister Remkes van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) een illusie om te denken dat
grote gemeenten een beter en effi-
ciënter bestuur leveren. 'Vanuit
bedrijfseconomische overwegingen
gezien ligt de optimale schaal-
grootte van gemeenten altijd be
neden de 100.000 inwoners', zei
Remkes over de schaaldiscussie,
die volgens de PvdA al vanaf Thor-
becke wordt gevoerd.

LANDJEPIK
Vanuit de Kamer werd nu ook
hardop uitgesproken dat herinde
lingen lang niet altijd de efficiency
hebben gebracht die eerder was
gedacht, of dat ze werkelijk de
financiële positie of de kracht van
beleidsontwikkeling van gemeen-
ten hebben verbeterd. Het argu-
ment van ruimtegebrek is volgens
SP-Kamerlid De Wit in werkelijk-
heid dikwijls landjepik: 'Waarom
zou een kleine gemeente niet zelf
een industrieterrein of een woon-
wijk kunnen aanleggen?'

'De optie van kleine gemeenten is
een oude gedachte van de heer
Fortuyn', luidden de woorden
waarmee LPF-Kamerlid Eerdmans
het nieuwe beleidskader steunt.
Het CDA bracht de minister zelfs
hulde voor het feit 'dat hij geen
initiatieven zal nemen'. Remkes

moest bij het vorig jaar aangetre
den Kamerlid Fierens (PvdA) het
misverstand wegnemen dat omlig-
gende gemeenten op alle fronten
profiteren van centrumgemeen-
ten, terwijl daar voor die centrum-
gemeenten geen compensatie
tegenover staat. Dat gebrek is een
paar jaar geleden gerepareerd in
de Financiële Verhoudingswet.

MINDER STUREN
Overigens sprak Remkes tegen dat
hij nu ophoudt beleid te voeren.
'Deze notitie betekent niet het
einde aan herindeling, ook niet
aan onvrijwillige herindeling. Als
in een bepaalde regio herindeling
het meest geëigende antwoordis
en er is één gemeente die zich te
gen verklaart, kun je daar geen ve
torecht aan toekennen. Maar we
zullen, zonder weg te lopen voor
onze rijksverantwoordelijkheid,
minder vanuit Den Haag sturen.'

Volgens Remkes hoort het 'draai-
punt' bij het gemeente of provin-
ciebestuur te liggen. 'Wij geven de
herindeling terug aan het land,
aan provincies en gemeenten. Zij
weten dat wij daarbij sterk hech-
ten aan het draagvlak voor herin-
deling en de bestuurskracht van
het gemeentebestuur.'

Ten aanzien van de lopende herin-
delingen zei de minister dat hij
het 'buitengewoon ongelukkig en

bestuurlijk onzorgvuldig' zou vin-
den wanneer een dergelijk proces,
zoals de provincie Gelderland voor
de Achterhoek heeft geëntameerd,
in deze fase nog gestopt zou wor-
den. 'Dat is tijdens het spel de spel-
regels wijzigen. Bovendien is het
provincies niet verboden om her-
indelingsvoorstellen te doen', zei
Remkes.

De minister houdt ook vast aan de
regisserende rol van de provincies.
Volgens de VNG dient deze be
stuurslaag zich, in lijn van het Rijk,
wel heel terughoudend op te stellen.

D66-Kamerlid Van der Ham brak
een lans voor 'alternatieve samen-
werking' voor kleinere gemeenten
- en wel zodanig dat zij elk hun ei-
gen gemeentehuis houden, maar
meer gaan samenwerken om de
bestuurskracht op peil te houden.
Van der Ham denkt daarbij met
name aan een 'vereniging van
dorpjes en kleine stadjes'. SGP-Ka-
merlid Van der Staaij verwoordde
ook wat menig Kamerlid tegen-
woordig als standpunt heeft, na-
melijk: 'Zoek eerst intergemeente
lijke samenwerking, voordat je
over gemeentelijke herindeling
begint.'

Bron: VNG-magazine.
Weekblad van de Vereniging van
Nederlandse Gemeente. Nummer
38, 19 september 2003

Warnsveld wil zelfstandig blijven
Terwijl voorheen bij discussies over gemeentelijke herindelingen
het kamergebouw te klein was, zat ditmaal maar een handjevol
mensen op de publieke tribune. Onder hen een vertegenwoordiger
van de gemeente Warnsveld die met een aidemémoire, een gedetail-
leerd advies van prof. dr. AF A. Korsten, Kamer en kabinet hoopt te
bewegen om niet met Zutphen te worden samengevoegd.

Het kabinetsvoorstel voor herindeling van De Graafschap draagt,
tenminste wat de samenvoeging van Warnsveld bij Zutphen betreft,
alle trekken van een van bovenaf opgelegde herindeling, vinden pro-
fessor Korsten en het gemeentebestuur.

Warnsveld ziet tal van andere mogelijkheden voor (ondermeer amb-
telijke) krachtenbundeling met behoud van zelfstandigheid. Daar-
naast kan de 9.100 inwoners tellende gemeente nog jaren heel goed
op eigen benen staan, zo is bij de minister en de Kamer neergelegd.
En over draagvlak gesproken: 'Het gemeentebestuur wil het niet, de
bevolking wil het niet en Zutphen wil een andere herindeling', zo
staat in het boekwerkje dat met alle egards aan de kamerleden en de
minister werd overhandigd.

G E N D A V O R D E N

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.

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

OKTOBER
8 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
8 Herhalingslessen EHBO Vor-

den
8 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
9 Klootschieten bij de Vordense

Pan
9 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, Regionale ontmoe
tingsdag in Maarssen. Thema
beeldenstroom

10 ANBO Cabaretprogramma 't
Stampertje

10 ANBO Koffietafel Dorpscen-
trum

14 Lezing St. Klein Axen door Ro-
ger Rundqvist

14 NBvP/Vrouwen van Nu afd.
Vorden, Agrarisch reisje Wey-
boerhoeve in Lelystad en fruit-

teler in Biddinghuizen
15 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
15 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare, De Wehme
15 Herhalingslessen EHBO Vor-

den
15 HVG dorp Vorden, reisverslag

fam. Sterringa
15 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, Training en advies-
groep, daarna Bingo 's avonds
in 'de Herberg'

16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense

Pan
18 Boekenbeurs in de Dorpskerk
19 Openstelling tuinen de Wiers-

se
21 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, middag busreis naar
Wehkamp in Dedemsvaart

22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

22 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

22 Herhalingslesssen EHBO Vor-
den

22 HVG Wichmond, Homeopa-
thie lezing

23 SBO Vorden middag over Seni-
orenbeleid

23 Klootschieten bij de Vordense
Pan

27 NBvP/Vrouwen van Nu afd.
Vorden, avond workshop Wa-
terleliemaken

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

29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

29 HVG Wichmond Ringsamen-
komst bij Bousema

29 Handwerkmiddag Welfare Ro-
de Kruis

29 ANBO Klootschieten bij de
Kleine Steege

30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

Lees iedere week het plaatselijke
nieuws in Weekblad Contact

en op www.contact.nl



Woensdag in Hengelo (Gld.):

GRATIS* RUIT REPAREREN
LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
Woensdag
8 oktober kunt u terecht
op de parkeerplaats
van het marktterrein
in Hengelo (Gld.)
en wel van 09.00 tot
17.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten
aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan
moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:
BIJ VORST MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS!

GRATIS* RUITREPARATIE

Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ïjs-
en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine
barstjes/sterretjes doorscheuren tot een grote barst.
Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs
meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en
afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit
voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie
te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure

(eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging
van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk
verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel
goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar
uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-

claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij
reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere
verzekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van
Automark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij
aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter
plekke een vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP' logo, de kleur 'geel', de 'vorm tenf en 'Safe Sight' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

DJ. KOESLAG
Wij zijn op zoek naar een

medewerker
op ons
melkveebedrijf

Telefonische reacties na 20.00 uur (0573) 45 16 87

Kijk voor
nieuws
ook op:

Zwarteveenweg l
BARCHEM

© 0573-258094

^fc -f^W
NAJAARSSHOW/DEMODAGEN
11 en 12 oktober van

10.00 -17.00 uur NIEUW:

CURSUS MOTORKETTINGZAAG!!

Feestavond voor mensen
met een handicap
Het jaar 2003 is uitgeroepen tot
Europees jaar voor mensen met
een handicap. In het kader
hiervan worden in heel Europa,
dus ook in Nederland activitei-
ten georganiseerd voor en door
mensen met een handicap.

Zoals reeds eerder aangekondigd,
wil ook onze regio daarbij niet
achterblijven. Het Nederlandse Ro-
de Kruis, District Achterhoek
Noord (omvattende de gemeenten
Zutphen, Warnsveld, Vorden, Lo-
chem, Gorssel, Ruurlo en Hengelo)
heeft het initiatief genomen voor
de organisatie van een ontspan-
ningsavond. Deze avond gaat defi-
nitief door en wel op vrijdag 24 ok-
tober 2003 in café-restaurant 'De
Keizerskroon' te Ruurlo. Een groot
gedeelte van de avond zal worden
ingevuld door de band Rainbow,
een uit vijfendertig personen be-
staande band, waarvan het bijzon-
dere is dat ook zij mensen met een
handicap zijn. Hun grote voor-
beeld is de bekende Jostiband. Ook
is er een optreden van Derk te Riet
die momenteel zeer succesvol is

met zijn optreden als 'Dorus' een
creatie van de bekende cabaretier
Tom Manders, bekend van onder
andere 'De twee motten' en 'De
Crocus en de Hyacint'. De avond is
toegankelijk voor mensen met een
handicap, ongeacht of zij zelfstan-
dig wonen, nog thuis bij de ouders
verblijven of opgenomen zijn in
een gezinsvervangend tehuis of
andere instelling. De toegang tot
deze avond is geheel gratis, even-
als de koffie, een drankje en de
hapjes. Een en ander is mogelijk
door de financiële steun van onder
meer het SNS Fonds Twente-
Achterhoek, het Woonklavier-
fonds, het Kuurmanfonds, de ge-
meente Hengelo en Garage Her-
wers.
Op de vorige oproep hebben zich
reeds velen aangemeld, er is ech-
ter nog een aantal plaatsen be-
schikbaar, mensen met een handi-
cap kunnen zich tot 15 oktober
nog opgeven bij: mevrouw D. Roe-
kevisch (0573) 45 17 39, mevrouw
L. Telman (0575) 55 05 21, me-
vrouw M. Knols (0575) 46 20 09, of
mevrouw G. Lacet (0575) 51 92 64.

Opening schaatsseizoen bij freewheel in Vorden

Presentatie van Aditerhoekse
marathonploeg a.s. zaterdag

Lang zal

A.s zaterdag vindt bij schaats-
en skeelerspeciaalzaak free-
wheel in Vorden de opening
van het schaasseizoen plaats.
Traditiegetrouw zijn er dan di-
verse demonstraties zoals het
slijpen van schaatsen en het
passend maken van een ther-
moplastische schoen. Uiteraard
zijn alle nieuwe ontwikkelin-
gen op schaatsgebied aanwezig.
Ook is er een schaatsruilbeurs.

Naast deze aktiviteiten wordt er
deze keer extra aandacht besteed
aan de presentatie van de 8-man
sterke Marathonploeg, die dit sei-
zoen de kleuren van free-wheel zal
gaan verdedigen tijdens landelijke
en regionale wedstrijden.
De ploeg bestaat uit 4 landelijke
veteranen, Ferdy van der Werf uit
Warnsveld, Harrie Klein Gebbink
uit Groenlo, Hans Kemper uit Gies-
beek en Paul Benneker uit Alk-
maar.
Paul Benneker is in het marathon

peloton totnutoe vooral bekend
vanwege het rijden op de free-ska-
te, de schaats, die door het Vorden-
se bedrijf zelf is ontwikkeld.
De 4 andere leden van de ploeg
zijn de regionale Cl rijders Roy en
Remco Nijkamp en Peter Groot
Bramel, allen afkomstig uit Neede
en Rob Baars uit Giesbeek.
De rijders uit de regio worden gro-
tendeels getraind door Pieter van
Savoyen uit Vorden, destijds ook
trainer van dfe Ecorans/Free-wheel
ploeg.
De presentatie van de ploeg is 's
morgens in het pand van free-
wheel aan de Netwerkweg.
Behalve de presentatie van de
ploeg zijn er ook beelden te zien
van een schaatsreis naar Canada,
die free-wheel in samenwerking
met reisbureau Travel Canada or-
ganiseert.Voor de echte schaats-
liefhebber is het dus zeer de moei-
te waard om zaterdag naar Vorden
te komen (zie advertentie elders in dit
blad).

je leven!?
Al 850.000 mensen

met diabetes!

Een lang en gezond leven, dat wil

iedereen wel. Maar iedereen kan

diabetes krijgen, jij ook. Steun

daarom het Diabetes Fonds in de

strijd tegen deze 'stille epidemie'

en investeer in een gezonde

toekomst voor iedereen.

Word nu donateur
en bel 033 462 20 55
of geef aan de collectant.

Diabetes Fonds

Levensverwachting weten?

Check www.langzaljeleven.nl en win!

giro 5766
t.n.v. Diabetes Fonds, Amersfoort «»£?!•_

Geef aan diabetes en geef om jezelf



Biej ons in
d'n Achterhook
"Moj 's kiekn Betsy, hier hebt ze ok al chips veur de katten".
Betsy en eur zuster Clivia waarn an't winkelen in Nimwe-
agen. Angezien ze allebeide liefhebbers van katten bunt en
d-r allebei ok een paar in huus hebt rondloopn mos daor
now veur dierendag ok't neudigge veur ekoch wodn.

Deur de reclame wod de luu opgefokt umme toch maor veur
al die hunde en katten wat extra's te koopn. 't Is wel een
handige zakenman ewes die dizzen dierendag in't leaven
hef eroepn. En de luu d-r dus weer een prebleem biej hebt:
wat mo-w veur de hond of katte koopn laot staon a-j ok nog
een kanarie een plezier mot doen.

Maor goed, Betsy en Clivia kochten de chips maor veur eur
katten. Naodat ze uut-ewinkeld waarn in Nimweagen brach
Clivia de boodschappen nao eur huus en ging too met eur
zuster 'n Achterhook in. Daor zol ze een paar dage biej Bet-
sy en eur moeder in Wichem blieven. De man van Clivia was
toch een paar dage veur zaken op reize, zodoende kon zee
ok wel een paar dage vekantie holln.

Die paar dage vloagen veurbiej en't was al zo weer vri'jdag-
aovend. Dan zol Clivia eur man eur weer op kommen haaln
in Wichem. Hee was nog maor goed en wel binnen biej zien
schoonmoeder too Clivia um vroog: "lej hebt al egetten?".
"Oh nee, nog neet, hoe dat zo, is hier alles al op?" "Now, a-k
ow zo roeke he-j ergens vis egetten". "Dat he-j dan wel mis,
'k bun in gin restaurant ewes. Oh jao, in huus hek wat chips
egetten maor da-s ok 't enige wa-k ehad nebbe."

"Waor von iej die chips dan?" In een aanrechkasjen zaog ik
die liggen". "Dan snap ik al waor die visloch vandan kump.
Die chips waarn veur de katten bedoeld veur dierendag".
"Now, ze smaakten mien bes en 'k vuule d-r mien ok nog
neet ziek van. Laot dit now ok nog echt gebeurt wean biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Lezers schrijven ...
Muiten verantwoording van tic reductie

Vorden zou zo mooi kunnen zijn !

Maarniet als het aan Burgemeester en Wethouders ligt.

Nieuw informatienummer
voor Sensire
Met ingang van vandaag is
Sensire bereikbaar op een
ander telefoonnummer. Dit
nieuwe telefoonnummer is
0900-8856 en tegen lokaal ta-
rief.

Sensire is voor informatie en ad-
vies over al haar producten en
diensten 24 uur per dag, 7 da-
gen per week bereikbaar op dit
telefoonnummer.
Ook mensen die al thuiszorg
van Sensire ontvangen, bellen
Sensire voortaan op het nieuwe

nummer 0900-8856.
Sensire helpt mensen in Oost-
Gelderland bij de zorg voor hun
gezondheid en welzijn en dat
van hun huisgenoten met een
compleet pakket wonen, zorg
en welzijn. Voor alle vragen op
dit gebied kunnen mensen een
beroep doen op Sensire.
Hierbij kan het onder meer
gaan om een aangepaste wo-
ning, professionele alarmering,
thuiszorg, verzorgingshuiszorg,
verpleeghuiszorg, hulpmidde-
len etc.

Smet op Vordense schoonheid
Tegen bestemmingsplannen
die op democratische wijze zijn
opgesteld en waarin bijvoor-
beeld duidelijk gekozen is voor
groenzones op het Wiemelink
(tussen spoorbaan en bebou-
wing) worden door de dames en
heren regenten vrijstellingen
getoverd.

Deze vrijstellingen, die verstening
i.p.v. groenzones creëren, worden
dan door bezorgde burgers bestre-
den tot in het hoogste rechtscolle-
ge: de Raad van State. Dit onafhan-
kelijke rechtscollege geeft vervol-
gens de burgers gelijk - alle ge-
maakte kosten zijn voor de Ge-
meente Vorden (onze belasting-
centen !) - en wat denkt u - eer-
waarde lezer - wat er dan gebeurt?

U wilt het niet geloven, maar B&W
komen opnieuw met exact dezelf-
de vrijstelling op het bestem-
mingsplan op de proppen en u

raadt het reeds: de bezorgde bur-
gers gaan hier terecht weer tegen
in.

NOG EEN VOORBEELD.
Vele jaren geleden werd er (ook)
vrijstelling gevraagd voor het
plaatsen van een televisiemast aan
het Wiemelink. Ook hier moest
een stuk groenzone wijken. Inmid-
dels heeft deze mast zijn werk ge-
daan en is geconfisqueerd door de
GSM-bonzen. In de afgelopen jaren
werd deze mast hoger en voller en
men vroeg opnieuw vrijstelling
aan voor verplaatsing van de mast
(dichter bij de bebouwing!) opdat
deze nog voller en hoger kon wor-
den.

De Welstandscommissie (bestaat
dat wel in Vorden?) heeft geen be-
zwaar - burgers / omwonenden
vanzelfsprekend wel - tegen dit
foeilelijke monster welke volgens
stralings-deskundigen niet zonder

gevaar is. En die kindercrèche er-
naast met grote buitenspeelplaats
zult u zeggen. Burgemeester en
Wethouders hebben daar geen
boodschap aan.

Vreemd als men bedenkt dat de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten zijn leden adviseert voor-
taan GSM-masten uitsluitend ver
buiten de bebouwde kom (langs
snelwegen, op industrie terreinen)
te plaatsen.

Maar Vorden slaat zulke adviezen
in de wind.

Nu weer de UMTS - straling - en
nog steeds naast een kindercrèche!

Wanneer breekt wijsheid door bij
Burgemeester en Wethouders?

DolfKlein
De Decanije 32

Vorden

Wegens succes kerstwintercircus
bij Super de Boer,
Yvonne en Wilbert Grotenhuis
Men kent het wel de uitdruk-
king Vegens succes geprolon-
geerd'. Dat is bij Super de Boer,
Yvonne en Wilbert Grotenhuis
ook het geval.

Zelden heeft men zoveel hartver-
warmende reacties gekregen als
na het succesvolle wintercircus
van het afgelopn jaar. Reden om
dit succesnummer ook in 2003
naar Vorden te halen. Met een
compleet nieuwe show met nu
zelfs zeehonden!, maar ook trape-
ze, illusie, clowns en voorzien van
fraaie decors, opnieuw geschikt
voor de hele familie. In de voorstel-
ling van 2003 is gekozen voor een

mix van revue, variété en circus.
Sporthal 't Jebbink zal dit jaar we
derom de thuisbasis zijn voor het
circus.

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

AKTIEPERIODE
Ook dit jaar heeft men weer een

ruime periode waarin men kan
sparen voor een gratis kaartje. De
aktie is gestart op 6 oktober en
stopt op uiterlijk 27 december of
zoveel eerder als de kaartjes weg zijn.

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

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen van NU
De NJ5.V.P. vrouwen van nu afd.
Vorden hebben een drukke
maand voor de boeg, 7 oktober
cursus Spirelli, kaarten maken
speciale techniek met draden
leuk voor feestelijke kaarten.

9 oktober Regionale ontmoetings-
dag in Maarssen thema beelden-
stroom, welk beeld komt er naar
boven als u denkt aan uw afdeling
en b.v. in het jaar 2030.

Agrarischreisje naar de Weyboer-
hoeve in Lelystad en een Fruitteler
in Biddinghuizen op 14 oktober de
dag wordt afgesloten met een
warmbuffet bij de Boggelaar.
15 oktober 's avonds komt er ie
mand van de TAG uitleg geven
over het landelijk gebeuren van de
bond en wat er gedaan wordt met
het contributiegeld daarna gaan
we bingo spelen.
De middag busreis 21 oktober gaat

naar Wehkamp postorderbedrijf
in Dedemsvaart waar we een rond-
leiding krijgen die middag wordt
afgesloten met een diner.
27 okt Workshop door eigen leden
waterlelie maken van oude bin-
nenbanden van fietsen, zo zie je
maar voor elk wat wils uitstapjes,
curssussen.themaavond en dag
verdere informatie kan men krijgen
bij een van de bestuursleden. Zie
info Gemeente Gids Vorden.

Uitslag verloting
dierendag
Dobey Kluvers
Op maandagmorgen zijn
door notaris mr. Das te
Vorden de prijswinnaars
getrokken, naar aanlei-
ding van de succesvolle
dierendagaktie.

De hoofdprijs een Philips-
kleurentelevisie is gewon-
nen door dhr. L. Harmsen,
de tweede prijs een prachtig
fototoestel van foto Wille-
mien te Vorden is gewon-
nen door de fam. Kikkers en

de derde prijs een waar-
debon ter waarde van 25,-
euro is gewonnen door A.G.
Wendriks.
De volgende aktie welke
door Dobey Kluvers is ge
pland, is een voorlichtings-
dag door prins Procare voe-
ders op donderdag 6 novem-
ber. Houd deze dag dus vrij.
Indien men vragen heeft
over deze aktie er volgt nog
een advertentie in het plaat-
selijk nieuwsblad Contact.

Autobedrijf Groot Jebbink
zoekt

shopmedewerk(st)er
± 20 uur per week.

Sollicitaties per brief of E-mail.
Postbus 108, 7250 AC Vorden
Administratie @ Groot-Jebbink.nl

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Landgoed "De Ehze"
Exclusief wonen met persoonlijke zorg

Bent u op zoek naar een woonomgeving met
24-uurs zorg, begeleiding en geborgenheid?

Landgoed de Ehze te Almen
biedt u de mogelijkheid tot exclusief wonen

in een sfeervolle omgeving met behoud
van eigen leveasstijl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw Benjamins: 06 54 35 25 28.

Landgoed 'De Ehze', Hogenkampsweg2,
1218 RT Almen.



Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP #

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

# VIJVERS *
# TE KOOP HAAGCONIFEREN *

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

Fax: (0575)44 17 15

•Q)(Q
HORSTMAN

'HOIWDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

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

Bande

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

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

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

MET
SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuy s

Vanaf maandag 6 oktober
t/m zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

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

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

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

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

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

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmunt t.w.v.€ l U,"

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

n
De Kerkvoogdij van de
Hervormde Gemeente van Vorden
zoekt voor de Dorpskerk een

m/v_ Koster
voor 20 uur per week
(de functie is van beperkte aard)

Wij zoeken iemand die
• representatief is en als gastheer/gastvrouw wil

optreden
• kerkelijk meelevend is
• bereid is in de weekenden en een aantal avonduren

te werken
• het kerkgebouw in gereedheid brengt voor de ere- en

andere kerkdiensten
• bereid is ( kleine ) onderhoudswerkzaamheden te

verrichten
• de kerkelijke gebouwen schoon houdt
• een EHBO diploma heeft

Wij bieden
• salariëring volgens CAO - SOW kerken
• een contract in eerste instantie voor een jaar, daarna

behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden

Huisvesting in overleg

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer J. Pelgrum,
tel. (0575) 55 20 22

Sollicitatiebrieven met c.v. binnen 10 dagen na het ver-
schijnen van deze advertentie te zenden aan

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente van Vorden
p/a Stationsweg 12
7251EM Vorden

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B



ÊOSMAN
G R O E N S P E C I A L I S T

Hovniersbedrijf en kwekerij
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19
Fax (0575) 46 26 93

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14 • Zelhem
Tel.(0314)324453

1 Opel - VW occasions
1 Reparatie en onderhoud
van alle merken

1 APK-keuring

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11

06 23734580

BOSCHLAND
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

• Accountancy
• Belastingadvies
• Administratieverwerking
• Financiële rapportage
• Salaris- en loonadministratie
Voor het midden- en kleinbedrijf, vrije
beroepsbeoefenaars en particulieren
Lid NOvAA

Raadhuisstraat 21
7255 BK Hengelo
Middelgraaf 40A
7071 WTUlft

Telefoon:
0575-461391
0315-640480

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Plukt ü de vruchten al van
de vele Univé-voordelen?

VERZEKERINGEN.

Univé Oost
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo

tel: 0573-458320

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 64
Openingstijden:
dinsdag, woensdag 08.00 - 18.00 uur
donderdag, vrijdag 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 1 5.00 uur

e d r i j f v.o.f .

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 03 46

Fax (0575) 46 03 70

HALFMAN B.V.
boomkwekerij • tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 24

Rijwiel- en bromfietshandel
Verhuur van fietsen, tandems en familiefietsen

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

Paardensportcentrum

'Baak'
rij- en pensionstal

Langendijk 3, Baak
Telefoon (0575) 44 18 03

Hoveniersbedrijf

Lankhorsterstraat 25, Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

Café & Slijterij

Hoekje-Dijk-Stijl
Het gezelligste plekje in Hengelo,

op het terras of aan de bar.
Ook voor uw slijterswensen.

Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 52 / 06 54313866

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.)
Zelhemseweg 21
Telefoon (0575) 46 40 00

menwedstrijd
Hengelo (Gld.)

Organisatie:

"In Stap
en Draf"

Terrein De Hietmaat
Zaterdag 11 oktober: dressuur en vaardigheid
Zondag 12 oktober: marathon (vanaf 10.30 uur),
Entree gratis, aanvang beide dagen 8.30 uur.

Deze dagen
worden mede mogelijk gemaakt door:

„de Voort", Toldijk pensionstal
HEWU v.o.f., Velswijk metsel- en montagebedrijf

Goossens Atomica, Hengelo werk-vrijeti]dskleding
Wentink, Keijenborg makelaardij o.g.

Herfkens, Baak hotel - café - restaurant

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45a, Vorden

Telefoon (0575) 55 12 17 of 55 18 11

Abbink
Bouw enTimmerbedrijl

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43

TROEFMARKT VAN DER MONDT HENGELO (GLD)
RUURLOSEWEG 52 • TEL. (0575) 46 13 92

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD'N TROEF

3 BRODENvooRMAARC 2.95

ELKE DAG VERS GEBAK
OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

ruiierspon
Spalstraat 23, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0573) 46 37 56

vastgoedbemiddeling
bouwbegeleiding

Ruurloseweg 49, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 31 32
Fax (0575) 46 51 58

Rabobank

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN
- A

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel.(0573)461305
Fax (0573) 46 10 98

VERHEY TOLDIJK
WATERTECHNIEK

voor het beste bronwater

Telefoon (0575) 45 20 41
Fax (0575) 45 20 51

"fiS
aannemersbedrijf „de timmerije"

HENDRIKS
Kruisbergseweg 10

Hengelo (Gld.)
BLOKHUTTEN Tel. (0575) 46 14 48
SPEELTOESTELLEN
BERGINGEN
PAARDENSTALLEN



Deze week supervoordeel

Magere
runderlappen
Malse
rundermuis

Schouder-
karbonade

1 kn

1 kilo €

1 kilo €

449

2.99

Voor op de boterham

Gebraden
rosbief

100 gram

cl".
Elke week op de markt In Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

0 20 rozen

02 bossen bloemen
naar keuze

10 violen

3." Valeweide
loemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

•

/l O jarig
jubileum

*%

AMI Kappers
Vorden

Het is tijd voor de workshop

„Hoe maak ik optimaal gebruik
van de financiële gegevens

van mijn bedrijf

in verband met
het 10 jarig bestaan

12 OKTOBER
De actie geldt op

13-U-ftoktober>003

m/U
seweg Ib Vorden • W. 0!>75 - 553336 .

r//

Door: Rabobank Graafschap-West en MBK Nederland
Voor: Leden van de Rabobank
Data; 21 en 28 oktober, 4 en 11 november

(de workshop bestaat uit vier avonden)
Tijdstip: 19.30-22.00 uur
Locatie: Rabobank te Vorden
Kosten: e 125,- per persoon excl. BTW
Inhoud: • Balans en Winst- & Verliesrekening

• Kengetallen, sturen op cijfers
• Investeren en financieren
• Vaste, variabele, directe en indirecte kosten
• Kostprijs en analyses

Gezien de beperkte groepsgrootte s.v.p. zo spoedig mogelijk aanmelden via het
inschrijfformulier. Verkrijgbaar bij Rabobank Graafschap-West, afdeling Bedrijven,
(0575) 55 83 28 (Miranda Dinkelmanf Casper Wijfjes).

Het is tijd voor de Rabobank
Rabobank

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

Nederland b.v.

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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



School Het Hoge naar Hongarije, Engeland en Duitsland

"Sight by Sight in Europe"
€ 1351,96 voor kankerbestrijding

In het kader van het natuur en
milieu-educatieproject " Sight
by Sight in Europe", zullen een
viertal leerkrachten en vier
scholieren van de Chr. School
Het Hoge, vanaf 15 mei t/m 19
mei 2004 een bezoek brengen
aan een school in Szeghalom in
Hongarije, een stadje op zo'n
300 kilometer ten zuiden van de
hoofdstad Boedapest.

Verder ligt het in de bedoeling dat
het Vordense gezelschap in okto-
ber 2004 een bezoek zal brengen
aan een school in het Engelse Eves-
ham, onder de rook van Birming-
ham. Op een nog nader te bepalen
datum in 2005 wordt een bezoek
gebracht aan een school in het
Duitse stadje Steinfeld.

Woensdag l oktober zijn negen
leerkrachten en vier leerlingen uit
genoemde buitenlandse steden

weer vanaf Vorden, via Schiphol,
naar hun geboorteland vertrok-
ken. Zij hebben de afgelopen da-
gen een bezoek aan de Chr. School
het Hoge gebracht. Wilco Groters
van school Het Hoge: "Er zijn hier
vier leekrachten uit Hongarije ge
weest. Uit Duitsland twee leer-
krachten en de tienjarige jongens
Martin en Hannes. Uit Engeland
drie leerkrachten en de twee elfja-
rige meisjes Charlotte en Emely.
Dat het aantal leerkrachten over-
heerste heeft alles te maken met
de subsidie dat voor genoemd pro-
ject wordt verleend. Voor de leer-
krachten ligt dat bedrag hoger dan
voor de scholieren. Vandaar.

De vier leerlingen werden onder-
gebracht bij gastgezinnen, terwijl
de onderwijzers in de Wildenbor-
cherhof verbleven. Het buiten-
lands gezelschap heeft heel wat in-
drukken op kunnen doen. Ze wa-

ren heel verbaasd dat het hier bij
ons in Nederland zo "strak en
plat" is. Dat het landschap zo is af-
gebakend", zo zegt Wilco Groters.

Er zijn uitstapjes gemaakt naar
Amsterdam, fietstochten ge
maakt, terwijl ook een ochtend op
school het Hoge werd doorge
bracht, met aansluitend bezoeken
aan school het Beeckland en het
Baudartius en het "Stedelijk" in
Zutphen.

Het gehele project beslaat drie
jaren, waarvan het bezoek aan de
Vordense school het eerste onder-
deel vormde. De komende tijd
zullen de scholen in Vorden,
Evesham, Szeghalom en Steinfeld
continu met elkaar via de email
communiceren over het wel en
wee op de betreffende scholen en
de voortgang van het project
'Sight by Sight in Europe'.

Opbrengst bazar Ark: € 1200
De organisatie van de bazar/
rommelmarkt die zaterdag in
het "Achterhuus" werd gehou-
den is dik tevreden met de op-
brengst van 1200 euro.

Dit bedrag werd bijeen gebracht

middels de verkoop van boeken,
kleding, meubilair en speelgoed.
De helft van de opbrengst komt
ten goede aan de Geref. Kerk. De
overige 600 euro wordt geschon-
ken aan de "Stichting Commissie
Oost Europa".

Een goed begin
is het halve werk
ANBO-afdeling Vorden opent
vrijdagmiddag 10 oktober in
het Dorpscentrum het nieuwe
seizoen met het cabaretpro-
gramma: 'n Tiedje in de tied
terug".

Hendrik en Marianne, zij noemen
zichzelf een boerenjongen en een
stadse deerne, brengen in zaal 't
Stampertje een luchtig program-
ma voor het voetlicht dat bestaat
uit verhalen, sketches, liedjes en
spreuken, veelal van eigen hand.
De boerenjongen en stadse deerne
bedienen zich daarbij van zowel
het Achterhoeks dialect als het Ne
derlands. De muzikale begeleiding
bestaat uit piano en keyboard.

Marianne heeft ervaring op het ge
bied van muziek, zang en toneel.

Tegenwoordig is zij dirigent van
twee koren en daarvoor maakte zij
deel uit van het cabaretgroepje
"Entre Act". Haar echtgenoot
Hendrik is de man van de zelf-
geschreven verhalen en spreuken
en is te beluisteren geweest op de
regionale radio. In het dagelijks
leven is hij rondleider bij het
Lebbenbruggemuseum in Borculo.

Na afloop van het cabaretprogram-
ma wordt de middagbijeenkomst
afgesloten met een goed verzorgde
koffietafel voor leden die zich
daarvoor hebben ingeschreven.

Belangstellenden, die wegens een
functiebeperking graag gehaald
en gebracht willen worden, dienen
tijdig contact op te nemen met de
heer H.Maalderink (tel. 55 20 38).

Fancy Fair
'Ot en Sien'
De fancy fair die zaterdagmorgen
om en in de peuterspeelzaal
'Ot en Sien' werd georganiseerd,
mocht niet mopperen over de
weersomstandigheden.

De lucht zag er de gehele tijd 'drei-
gend' uit, maar gelukkig bleef het
bij het 'buitengebeuren' zoals het
ponyrijden, het 'vissen vangen',
blikgooien bij een paar druppels
regen.

Datzelfde gold voor de zweef-
molen die de gehele morgen con-
tinu ronddraaide.

Bij de ingang van de peuterspeel-
zaal prikkelde de geur van vers ge
bakken pannenkoeken de neusga-
ten. In het gebouw zelf konden
kinderen tekeningen maken, zich
laten schminken, terwijl een 'Ie
vende' grabbelton de kinderen
naar hartelust naar verborgen
cadeautjes liet graaien.

De circa zestien moeders die bij
deze fancy fair betrokken waren,
bleken na afloop zeer content met
de opbrengt van ruim 450 euro.

Het geld zal worden gebruikt voor
de aanschaf van nieuw speelgoed
en leesboekj es.

De collecte voor de Nederland-
se Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) in
Wichmond en Vierakker heeft
€ 1351,96 opgebracht.

Tevens hebben veel mensen de
KWF-collectefolder als poster voor
het raam gehangen en op die ma-
nier meegedaan aan 'het nationale
gebaar' van medeleven met kan-
kerpatiënten en hun naasten.

Wie de collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op giro
26.000 ten name van het KWF, Am-
sterdam.

De netto-inkomsten van het KWF
gaan voor 85% naar wetenschappe
lijk kankeronderzoek en voor 15%
naar voorlichting en begeleiding.
De KWF-afdeling Wichmond/Vier-
akker dankt iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan de collecte.

'Gaodag in het teken
van de Moderspraoke'
Om het 25-jarig jubileum van
haar vereniging te vieren or-
ganiseert vereniging Vrienden
van de Streektaal veur Lochem
en Umgeving' op zaterdag 11
oktober a.s. in de Erve Brooks te
Gelselaar een Gaodag. De Gao-
dag is een infomarkt in het te-
ken van taal en platteland.

Er is ondermeer te zien: amateur-
schilderkunst van de heren Blan-
kenberg uit Harfsen en Oonk uit
Lochem. Pentekeningen van dhr.
Eskes uit Almen en Gre Schut uit
Borculo komt met haar Merklappen-
collectie. Er is natuurfotografie
van Hans Menop uit Zwiep. De
Pommologische Vereniging en de
Berkelschippers zijn vertegen-
woordigd en de bekende weerman
Stegeman uit Ruurlo is ook aanwe-
zig. Er zijn historische verenigin-
gen uit Lochem, Borculo, Vorden,
Noordij k en Gelselaar. Er is een
stand van streektaalvereniging
Achterhoek en Liemers en uiter-
aard van de jubilerende vereni-
ging Lochem.

Het Staring Instituut uit Doetin-
chem heeft streektaalboeken en -
muziek en tevens software op het

gebied van dialekt. Voor de inwen-
dige mens wordt gezorgd door
mosterdmaker Boesveld, kaasboer-
derij Pasop, het kruidenkwartet
Doetinchem en door de 'preuverieje'
onder leiding van mevr. Dolman
van de museumboerderij uit Almen.

De gehele dag zijn diavoorstellingen
van de heer Hekkelman uit Gorssel
en de heer Karsenberg uit Geeste
ren afgewisseld met voordrachten
van Frits oet Gelster en Derk Jan
ten Hoopen uit Zuidwolde.

Op loopafstand van Erve Books is
museumboerderij Erve Niehof te
bezoeken, waar op de zolder de ge
hele collectie streekgeschiedenis-
boeken van wijlen de heer Buter is
te bewonderen. Beneden is een
fotoquiz, een dialekt abc en ook
kan men raden, hoeveel het daar
aanwezige varken weegt. Hiermee
zijn leuke prijzen te winnen.

De gehele dag wordt omlijst door
harmonicamuziek van Annie en
Marie uit Eerbeek.

Al met al een dag om van te ko-
men genieten. De entree is vrij en
iedereen is van harte welkom.

Boekenbeurs
De Veiling Commissie Vorden
heeft nog maar nauwelijks de
veiling van allerhand artikelen
achter de rug (zaterdag 4 okto-
ber) of de volgende activiteit is
al weer in aantocht.

Zo zal er zaterdag 18 oktober in de
Dorpskerk een boekenbeurs plaats
vinden, waarvan de opbrengst
eveneens wordt aangewend voor
de restauratie van de Hervormde
Dorpskerk.

De Stichting heeft de afgelopen
maanden vele mooie en waarde
volle boeken, maar ook gezellige
romans, kinderboeken en naslag-
werken op mogen halen.

Zij hoopt deze producten op deze
zaterdagmorgen op een gezellige
manier aan de man te brengen.
Dit alles omlijst met een lekker
kopje koffie.

Deze boekenbeurs is tevens de
laatste grote verkoopactie die de
Veilingcommissie in 2003 organiseert.

Overigens wordt er nog wel op
zaterdagmorgen l november en
zaterdagmorgen 6 december meu-
bilair verkocht bij boerderij "De
Bonekamp" in linde.

Ook deze gelden worden aange-
wend voor de restauratie van de
ramen van de Dorpskerk.

ANBOservice 'Rijbewijskeuring
senioren, schot in de roos
De recente aankondiging in de
media van de rijbewijskeuring
voor 70-plussers tegen het aan-
trekkelijke tarief heeft veel
positieve reacties opgeleverd.

Naast een behoorlijk aantal aanmel-
dingen voor deze keuring hebben
verscheidene mensen uit omlig-
gende plaatsen telefonisch geïn-
formeerd naar de organisatorische
aspecten van het project en wat er
verder aan invulling nodig is.

De actuele situatie van dit mo-
ment is, dat er na een geslaagde
keuringsdag op 27 september jl.,
een nieuw keuringsmoment op
stapel staat.

De eerstvolgende medische keu-
ring voor 70-plussers zal namelijk
plaatsvinden op zaterdag 22 no-

vember in verzorgingshuis "De
Wehme" Nieuwstad 32.

De keuring staat open voor leden
van de ANBO en voor belangheb-
benden die lid willen worden. Ook
leden van de plaatselijke PCOB
worden in de gelegenheid gesteld
om gebruik te maken van deze
financieel interessante keurings-
mogelijkheid.

Belangstellenden voor de komende
rijbewijskeuring in november,
kunnen voor aanmelden en het
verwerven van nadere informatie
terecht bij de secretaris van de
ANBO-afdeling Vorden, de heer J.
Brandenburg, Willem Alexander-
laan 10.

De inschrijvingstermijn voor deze
keuring sluit 20 november.
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Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

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

Wisselink
ADMINISTRATIE » BELASTINGEN •• ADVIES

lid van het College Belastingadviseurs

VOORONDERNEMER
EN PARTICULIER

E.W. Wisselink bc »•
Gecertificeerd CB-belastingconsulent
Beukenoot 21, 7261 HG Ruurlo

tel. (0573) 45 20 72
fax (0573) 44 25 37

email ewwisselink@hetnet.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

www.financial-freedom.nl

Zondag 19 oktober

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-.

REAN EVENEMENTEN
Tel. (010) 43 28 696

IV\NC' IN<; mst'oi HI:I:K
i\ VI .5 \Z(^erclaw jjjp.

Live on stage in de öalustradezaal:

Iitde funbar:

Dancekelder^pfnce, Trance en RCB
3 ARE A S 100% FUN

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

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

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:3C
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

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

Denkt u over
ADSL?

Vraag eens
naar de mogelijkheden

(alleen voor de zakelijke markt).

Telefoon (O575) 55 73 1O

bossenbroek

Ruurloseweg 49 Tel.:(0575)463132 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

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

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• bouwkostenadvies
• projectbegeleiding
• bouwadvies

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

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

Speel op zeker!

Unwe sponsoH
Hationaie

Brandpreventieweek

Te vaak hoor je berichten over brand of inbraak

in woningen. Met allerlei nare gevolgen, zoals

beschadiging of verlies van uw kostbare bezit.

Daarom is het belangrijk om werk te maken van

preventie: goed hang- en sluitwerk op ramen en

deuren, een rookmelder op iedere verdieping,

een alarm en brandblussers onder handbereik.

Univé heeft preventie hoog in het vaandel staan

en denkt graag met u mee over dit onderwerp.

Maar u begint natuurlijk met een goede verzeke-

ring. Een inboedel-, woonhuis- en aansprakelijk-

heidsverzekering, bijvoorbeeld. Met een comple-

te dekking voor een aantrekkelijke prijs. Duide-

lijk, helder en overzichtelijk. U kiest wat u wilt

verzekeren en wat niet. Daardoor betaalt u nooit

meer dan nodig is. En sluit u meer verzekeringen

af bij Univé, dan krijgt u ook nog eens korting

op uw premies via het Premie Voordeel Plan.

Wilt u meer weten over de verzekeringen van

Univé voor in en om uw huis? Bel voor een

afspraak, kom langs op ons kantoor of breng

een bezoek aan www.unive.nl.

De voordelen op een rij
• Compleet pakket verzekeringen

• Uitgebreide dekking tegen aantrekkelijke premie

• Deskundig en persoonlijk advies bij u in de buurt

• Korting met het Premie Voordeel Plan

Daar plukt n de vruchten van!
Univé Oost

Burg. de Beaufortplein 13, Markelo, tel. 0547 - 36 70 00

Stationsstraat 12, Ruurlo, tel. 0573 - 45 83 20
Langestraat 5, Delden, tel. 074 - 377 17 10

Graaf Ottoweg 18, Lochem, tel. 0573 - 29 81 00



Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 4/5 oktober
Vorden Fl - Warnsv. Boys Fl: 1-2
VIODF2-VordenF2:l-2
Brummen F4 - Vorden F3: 0-11
Vorden F4 - DZC '68 F6: 2-1
Steenderen F4 -Vorden F5:4-3
Vorden El -Warnsv. Boys El: 1-0
Vorden E2 - DZC '68 E5: 6-9
Hoven de El -Vorden E3:4-3
DZC '68 E13 - Vorden E4: 5-2
Vorden Dl - WHCZ D2:11-0
Warnsv. Boys D4 - Vorden D2: 0-7
HC '03 D3 - Vorden D3: 2-1
Vorden C2 - Pax C4: 2-2
Vorden BI -WHCZ B2: 2-2
Vorden B2 - WHCZ B4: 3-7
Vorden l-Silvolde 1:2-1
Longa '30 3 -Vorden 2:1-1
Witkampers 3 - Vorden 3:1-2
Vorden 4 - KSV 2: 6-7
Ruurlo 5 - Vorden 5:4-1
Vorden 6 - Keijenburgse Boys 5:4-1

Programma 11/12 oktober
Vorden Fl - WHCZ Fl; DZC '68 F2 -
Vorden F2; Keijenburgse boys F2 -
Vorden F3; Vorden F4 - Doetinchem
F4; DZC '68 F9 - Vorden F5; Vorden
El - DZC '68 E2; Vorden E2 - Keijen-
burgse boys E2; Concordia Wehl E4
-Vorden E3; HC '03 Dl -Vorden Dl;
Vorden D2 - WHCZ D3; Klein Doch-
teren Cl -Vorden Cl; Doesburg SC
C2 -Vorden C2; Klein Dochteren BI
- Vorden BI; Eerbeekse boys B2 -
Vorden B2; Vios Beltrum l -Vorden
1; Vorden 2 - WVC 3; Vorden 3 -
Doetinchem 4; Grol 4 - Vorden 4;
Vorden 5 - Lochem Sp 5; Witkam-
pers 6 - Vorden 6.

VORDEN - SILVOLDE 2-1
Publiekslieveling Rutger Wullink
nam zondag afscheid van de voet-
balsport en van het eerste elftal
van Vorden. De 21 jarige vleugel-
verdediger kampte al enige tijd
met een enkelblessure en kreeg af-
gelopen week, na een MRI-scan,
het dringende advies direct te
stoppen met het voetballen. Een
geweldige opdoffer voor Rutger,
die vanzelfsprekend dit advies
opvolgt, maar ook nog zo graag
die rushes langs de lijn had ge-
maakt. Tijdens de publiekswissel
begeleidden zijn medespelers hem
naar de dug-out onder luid ap-
plaus van de talrijke bezoekers.

Even te voren had Rob Enzerink
overigens met een denderend
schot zijn club op voorsprong
gezet. Een aardige pot voetbal,
doch met veel te hard spel van Sil-
volde. Diverse spelers van Silvolde
mochten de handen dichtknijpen
bij gele kaarten. Had de scheids-
rechter de richtlijnen toegepast,
dan hadden zeker twee spelers
zich voortijdig kunnen douchen.
Direct vanaf de aftrap maakte Sil-
volde haar bedoelingen kenbaar.
Met agressief spel de tegenstander
aftroeven, want de eerste vijf mi-
nuten werd Vorden overdonderd
door de Silvoldenaren. Geleidelijk
aan herstelde Vorden zich en
kwam zelf ook aan aanvallen toe.
Het kreeg een aantal goede moge-
lijkheden via Jan Bert Esselink en
Ronald Visser, maar zij moesten
hun meerdere erkennen in doel-
man Jeroen Disbergen, die in uit-
stekende vorm stak.

Toen Rob Enzerink wat meer
doorschoof op de spelverdeler van
Silvolde kreeg Vorden greep op de
wedstrijd en kon het meer druk
naar voren zetten.

Ronald de Beus zette, na een
mooie combinatie met Visser, Jan
Bert Esselink vrij voor de keeper,
maar de lat keerde zijn inzet. Ook
een vrije trap van Erik Oldenhave
werd door hem uit de hoek gewerkt.

Silvolde liet zich overigens ook
niet onbetuigd en het was in de
achterste linie oppassen geblazen.
Renz Cornegoor overleefde een
kamikazeaanslag en tot ieders
verbazing kwam de boosdoener er
af met een gele kaart.

De tweede helft was nog maar vijf
minuten oud toen Vorden tegen
een 0-1 achterstand aan keek. De
rechterspits van Silvolde pakte tij-
dens een duel de bal met zijn han-
den op en via een combinatie van
hand- en voetbal werd doelman
Mark Borgonjen gepasseerd.

Vorden had het antwoord direct
klaar, want Rob Enzerink stuurde
in de 53e minuut met een diepte
pass Ronald Visser op pad. Visser
omspeelde zijn man en wachtte
met zijn voorzet tot dat Hugo van
Ditshuizen klaar stond om de ge-
lijkmaker binnen te koppen. 1-1

Goed voetbal en spanning daar
komt het publiek voor. Beide in-
grediënten zaten volop in de wed-
strijd. Overigens de charges van
Silvolde waren te onbesuisd. Ook
Hugo van Ditshuizen overleefde
een aanslag.

De scheidsrechter had de harde
tackles en overtredingen kennelijk
bij elkaar opgeteld, want toen
Ronald de Beus in de 85e minuut
binnen de beruchte lijnen door
twee spelers in de kluts werd geno-
men, ging de bal op de stip. Een
ongeschreven wet in voetballand
is, dat de strafschop niet door de
zelfde speler moet worden geno-
men. Ook dit keer kwam dat weer
uit, want keeper Disbergen stopte
de strafschop van Ronald de Beus.

Maar enkele minuten later moest
hij uiteindelijk toch capituleren
op een ziedend afstandsschot van
Rob Enzerink 2-1. Een verdiende
overwinning voor Vorden in een
leuke en spannende pot voetbal.

SOCH
Socii - Gaanderense Boys
Al na een kwartier was de vraag:
Hoe groot wordt de uitslag? Na
nog geen 5 min. gespeeld te heb-
ben kopte Martij n Peters een goed
voorbereide aanval netjes in. Na 12
min. maakt Bert klein Kranenberg
2-0. Binnen een kwartier was het al
3-0, een vrije trap rand 16, Ronald
Wolbrink stapte over en Dubearn
Besseling schoot hem keurig langs
de muur onder in de hoek. Met de
ze stand gingen ze thee drinken.
Snel na rust soleerde Robert Kor-
negoor na 4-0. Het was Henry Eg-
gink die in de gehele wedstrijd ver-
schillende kansen had laten liggen
de 5-0 voor zijn rekening nam. De
gasten uit Gaanderen maakte al
een paar behoorlijke overtredin-
gen en de aanvoerder trapte de
door gebroken Robert Kornegoor
onderuit en kon de douche opzoe
ken. Het was weer een goede zaak
dat de nul werd behouden en Gas-
ton Besseling maakte erin de 90ste
minuut er zelfs nog 6-0 van.

Verder uitslagen:
Socii 2 - Be Quick Zutphen 3:4-1
Lochem 5 - Socii 3:1-2
Warnsveldse Boys 4 - Socii 4:1-10
Socii 5 - SHE 5: 3-3
WWW34 - Socii 6: 2-0
ZelosFS-Socii Fl: 3-7
Doetichem E4 - Socii El: 3-7
Socü E2 - Pax E5: 6-2
Zeddam Dl - Socii Dl: 2-3
Socii Cl - Baakse Boys Cl: 6-2
Warnsveldse Boys Al - Socii Al: 4-0

Programma 11/12 oktober
Zutphania F l - Socii Fl; DZC' 68 E8
- Socii El; Socii E 2 - WHCZ E5; So-
cii Dl - Kilder Dl; Warnsveldse
Boys C2 - Socii Cl; Socii Al - Dieren-
se Boys Al; Halle - Socii; Rheden 2
- Socii 2; Socii 3 - kleindochteren 3;
Socii 4 - SCS 1; Loenenmarkt 7 -
Socii 5; Socii 6-Witkampers 8.

RATTI
Rato l - Halle l
Na de gewonnen uitwedstrijd te
gen Gaanderense boys was het
voor Ratti zaak, deze lijn voort te
zetten. Met name het goede spel
van de tweede helft tegen Gaande
rense boys biedde perspectief. Al
snel bleek echter dat Ratti deze
goede lijn tegen Halle niet kon

doorzetten, Ratti begon slap. Bijna
elk duel ging verloren. Alleen spits
Antoine Peters onderscheide zich
door de nodige inzet te tonen. De
gehele eerste helft liep Ratti achter
de feiten aan. Halle wist hiervan
echter niet te profiteren. Van veel
goede aanvallen was dan ook geen
sprake. Ook de kansjes die Halle
zich creëerde waren niet aan hen
besteed. Daarom bleef Ratti in de
wedstrijd.

In de rust probeerde Flip Pelgrum
zijn tean weer bij de les te krijgen.
Aanvankelijk leek dit vruchten af
te werken. Ratti begon inderdaad
wat feller, de nodige inzet werd nu
wel meer geleverd. Kansen leverde
dit aanvankelijk niet op. Sterker
nog, het was Halle dat op 0-1
kwam. Een cornerbal kwam via de
kluts voor de voeten van een Halle
speler die wel raad wist met dit
'kadotje'. Daarna gooide Ratti nog
meer felheid in de strijd. Achterin
werd l op l gespeeld. Ratti wist
zich enkele kansjes te creëren.
Mark Sueters (alleen op de keeper)
en Oscar Overbeek (kopbal) had-
den het vizier niet scherp genoeg.
Enkele minuten voor tijd wist Hal-
le zelfs de voorsprong no uit te
breiden naar 0-2. Misschien was te
spreken van een off-day van Ratti-
zijde. Dit betekent dan ook dat
Ratti volgende week weer volop
aan de bak kan en moet.

Programma 11/12 oktober
Ratti 5 - DZSV 5; Schalkhaar B3 -
Ratti BI; Eerbeekse boys C3 - Ratti
Cl; Ratti Dl - Wolfersveen Dl; Rat-
ti El - DZC '68 E9; AZC E4 - Ratti E2;
Rekken Fl - Ratti Fl, SHE l - Ratti l;
Trias 8 - Ratti 2; Ratti 3 - KSH 4;
Ratti 4 - RKZVC 6; Steenderen l -
Ratti l (dames)

Tennis

SOCII
De jubileum commissie heeft voor
komende week een stratentennis
toernooi georganiseerd. Maar
liefst 19 teams hebben zich opge
ven en spelen over 3 avonden ver-
deeld in 6 poules van 3. Een team
bestaat uit twee heren en twee da-
mes waarvan er naar twee lid mo-
gen zijn van de tennis vereniging.
Ze spelen een heren dubbel, da-
mes dubbel en een mix. De eerste
in de poules gaan door naar de za-
terdag waar s'middags de finales
worden gespeeld. Dit alles in het
kader van het 25 jaar jubileum van
Socii afdeling tennis dit jaar.

Volleybal

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
De uitslagen van de maandag
29 september waren:
A groep:
1. echtpaar Wullink met 66,3%;
2. dames Walter Kilian/van Gastel
met 60,0%; 3. dames Gerichhausen/
den Elzen met 59,6%.
B groep:
1. Dhr. Feij en mevr. v.d. Ven met
69,3%; 2. Het echtpaar Duinkerken
met 60,4%; 3. De dames de Bruin
en Lamers met 55,7%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen l oktober
Groep: A
1/2 Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G.
Bergman 58,85%; Mw. D. Hoftijzer/
Mw. K. Vruggink 58,85%; 3 Mw. L.
Polstra/Dhr. S. Polstra 54,69%.
Groep: B
l Mw. H.J. Scholten/Dhr. J.H. Schol-
ten 67,50%; 2 Mw. H. Stertefeld/
Dhr. F. Stertefeld 65,00%; 3 Mw. G.
Bouman/Mw. AW. v. Manen 52,50%.

L.R.V. de Graafschap
Marleen Mokkink behaalde een
tweede en derde prijs met 170 en
165 punten in de klasse B op het
concours te Varsseveld.

PM Dash meisjes B pakken volle
winst in matige wedstrijd.

In de eerste thuiswedstrijd van
Dash meisjes B, gesponsord door
Visser Mode, werd gespeeld tegen
Dynamo uit Neede. De eerste set
werd makkelijk gewonnen, waar-
door de Dash meiden dachten dat
deze tegenstander makkelijk te
verslaan zou zijn. Dynamo leek
een makkelijke tegenstander om-
dat zij technisch veel minder wa-
ren dan de Vordense meiden. Niets
bleek minder waar. In de tweede
en derde set maakten de Vordense
meiden het zich moeilijk door veel
onnodige fouten te maken, waar-
schijnlijk te wijten aan concentra-
tieverlies.

Beide sets werden op het nippertje
gewonnen, mede door de inbreng
van de ingewisselde speelsters
Martine Slütter en Marije Heijink.

De vierde set was een kopie van de
eerste, de servicepass werd beter
verzorgd zodat de aanvallers in
stelling konden worden gebracht.
De servicepass van Dynamo bleef
net als in de eerste set ver beneden
niveau, zodat zij het Dash niet
meer lastig konden maken.
Setst.: 25-14, 25-23, 25-22, 25-15.

SPARTA Dl - PELGRUM
MAKELAARS DASH Dl
Zaterdag 4 oktober speelden de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash in Zelhem tegen de dames
van Sparta. Beide teams wisten
hun eerste wedstrijd met 4-0 te
winnen, een goed begin. Voor bei-
den zaak om dit goede gevoel vast
te houdenJn de Ie set begon Spar-
ta gelijk voortvarend, de pass van
de Vordense dames moest nog
even op gang komen. Algauw ebde
de spanning bij Pelgrum Make
laars Dash weg en werd er gretig
en enthousiast gespeeld.

De achterstand werd weggewerkt
en ontstond er een gelijkopgaande
strijd. Halverwege de Ie set bles-
seerde Bertine Vlogman zich aan
haar duim, Janneke Meekes werd
op haar positie ingezet. Zij pakte
de draad goed op waardoor Pel-
grum Makelaars Dash de Ie set
naar zich toe kon trekken. Set-
stand 23-25.

In de 2e set kon Bertine Vlogman
weer spelen, Pelgrum Makelaars
Dash begon weer met de beginop-
stelling van de Ie set. Het verloop
van deze set was gelijk aan die van
de Ie set. De Vordense dames ke
ken weer tegen een achterstand,
maar hielden het hoofd koel en
speelden hun eigen spelletje. On-
der luid gejuich van het publiek
won Pelgrum Makelaars Dash ook
deze set met 19-25.

De 3e set verliep zeer goed voor
Pelgrum Makelaars Dash, zij kwa-
men voor met de stand 20-13. Een
zeer riante uitgangspositie om
deze set te winnen. Echter lieten
de dames uit Vorden de touwtjes
vieren, Sparta maakte hier dank-
baar gebruik van en knokte zich
terug in de wedstrijd. Dit mondde
uit tot een stand van 23-23, span-
ning ten top. Nadat Pelgrum Ma-
kelaars Dash het 24e punt scoorde
maakte Sparta een technische fout
waardoor Pelgrum Makelaars haar
3e set won. Wrang voor Sparta,
daar zij zich knap terug hadden
gevochten.

In de 4e set mocht Annelies Lim-
pers even uitblazen op de bank. Zij
verdient een compliment, zij heeft
een prima wedstrijd gespeeld! Cha-
peau! In de 4e set waren de Zel-
hemse dames erop gebrand om de
set te winnen. Pelgrum Makelaars
Dash lieten wat steekjes vallen, de
scherpte was afgenomen. Waar-
door ze helaas de laatste set aan
hun neus voorbij zagen gaan. Spar-
ta won deze set met 25-22. Het ver-

lies van de laatste set mocht de
pret niet drukken. Pelgrum Make
laars Dash is zeer blij met de 4
punten. En wil bij deze het eigen
publiek bedanken voor de aan-
moedigingen die zij mochten ont-
vangen!
Volgende week spelen de dames
in eigen huis tegen Orion 3 uit
Doetinchem.

Uitslagen zaterdag 4 oktober
Dames
Sparta Dl - Pelgrum Dash Dl: 1-3
DVO Dl - Pelgrum Dash D2: 2-3
Pelgrum Dash D3 - Sparta D2:4-0
Pelgrum Dash D4 - Avanti D2: 0-4
Pelgrum Dash D5 - Avanti D4: 3-1

Damesrecreanten
Pelgrum Dash - Klarenbeek: 3-0

Heren
Dijkm./WSV H3 - Pelgr. Dash H3:1-3
Pelgr. Dash H2 - Sv Harfsen Hl: 4-0
Pelgrum Dash Hl - Avanti Hl: 3-1

Meisjes
Pelgr. Dash MA1 - Avanti MA1: 0-4
Pelgr. Dash MB1 - Dynamo Neede
MB1: 4-0, Pelgrum Dash MC2 -
Favorita MCI: 1-3, Pelgrum Dash
MCI - Willems/Gemini MCI: 3-2,
Pelgrum Dash MC3 - VIOS-Beltrum
MCI: 4-0.

PC de Graafschap
Zaterdag 27 september jl. pony-
concours te Varsseveld. Daar be-
haalde Iris Berenpas met Jasmine
een Ie en 4e prijs in de klasse B
met 175 en 161 punten.

Zaterdag 4 oktober jl. was er een
tripalon voor pony's in Laren daar
behaalde Jermaine Pellenberg met
Silvia een 2e prijs in de klasse B
Paulien Kouwenhoven met Navaro
een 3e prijs in de klasse B. Maartje
Boekholt met Lucky Boy een lle
prijs in de klasse B. Sebastiaan Ha-
mer met Yvonne een 3e prijs in de
klasse B. Marieke Rouenhorst met
Kaylie een Ie prijs in de klasse B.
Lisanne Schippers met Pica een Ie
prijs in de klasse M.

Kies eens een
kamerkoor:
ook leuk!
Reeds een aantal jaren zingt het
kamerkoor 'De Martin's Scho-
lars' met groot enthousiasme
onder leiding van zangpeda-
goog Martin Versluis.

Elke dinsdagavond vanaf september
t/m mei/juni wordt er gerepeteerd
op de 'Vijfsprong', Reeoordweg 2a
te Vorden. Met volksmuziek uit
alle landen op weg naar een multi-
culturele samenleving tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de ge
meente Zutphen, kerstviering in
het Spittaal, een avondje in huize
Elisabeth of het Slingerbosch, een
Missa Brevis van Haydn op Zut-
phen op Zondag, eigen concerten,
de Martin's Scholars, opgericht in
de Waterstraat te Zutphen, doen
het allemaal en hechten aan muzi-
kale variatie.

Onder een kamerkoor verstaat
men een betrekkelijk klein ensem-
ble dat bijna steeds uit 'gemengde'
stemmen bestaat, d.w.z. vrouwen-
en mannenstammen. Zelden zijn
er meer dan zestien tot twintig
medewerkenden, onder wie alle
stemsoorten vertegenwoordigd
zijn.

Heeft men een goede stem en
een redelijke muzikale achter-
grond?
Dan is men de hele maand oktober
van harte welkom om kennis te
maken met het koor, om te kijken
en horen of dit het koor is wat
men zoekt!

Informatie te. (0575) 43 20 90 of
(0575) 55 36 79.



JUK uw tapijtspecialist
aw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1 85P°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

1 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten pn'/'s 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

• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Haagplanten
voor uw tuin.
Rechtstreeks van de kwekerij
Taxus • Thuja • Buxus • Laurier
Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Grote partijen vroegtijdig opgeven i.v.m.
rooiwerk

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
bereikbaar via rotonde Banninkstraat
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

Uw Droomhuis gezien ?
Pelgrum Makelaars gaat vrijblijvend met
u mee kijken en geeft u een objectief en
vakkundig oordeel ! NVM

Wij houden ons alleen bezig met de aankoop van
woningen! Daarom zijn wij, dé aankoopmakelaar
in de regio Midden- en Oost Gelderland.

Wij bieden u een grotere kans van slagen door:

- Grondig vooronderzoek.

- Zorgvuldige begeleiding bij de bezichtiging.

- Informatie over de bouwkundige staat van de woning.

- Gegevens m.b.t. de buurt,
voorzieningen en het
bestemmingsplan.

- Een optimale aankoopprijs.

- Onafhankelijk en deskundig
advies.

- Waterdichte afspraken.

Bel voor meer informatie, of
loop even binnen. Een kop
koffie staat voor u klaar!

Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
T 0575-55 55 55. F 0575-55 36 97

Viking Mogema Seves Raps Opening Schaatsseizoen
Zaterdag 11 oktober

Schaatsrui lbeurs en *GRATIS TOnding COntfÓle

* S l i j p e n v a n £ 10 , -voo r € 8 , -
*Sli jptafel incl . stenen**

van € 1 1 5 , - v o o r C 99,-
*GRATIS salopette bij

aankoop schaatsen**
*Schaatskleding 2002-2003

tot 40% korting

verkoop 2e hands schaatsen

10.00 uur Presentat ie f ree-wheel

Mara thonploeg

10.30 uur Cursus schaa tss l i jpen

11.00 uur Video en demo

custom made schoenen Seves

12.00 uur Presenta t ie schaatsreis

naar Canada
Schaatsspccia l i s ten Arne H a s s i n k en R a y m o n d Mars **allccn geldig op l l oktober

, dé SChaatSSpedaltSt Ne twerkweg 7, 7251 KV Vorden, T 0575-554228, www.free-wheel .com

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

modekoopjes
herensweaters
fleece
mt. M - XL
norm. 13,95
nu voor:

CITY LIFE
damestruien
mt. S - XL
norm. 17,95
nu voor:

AKMOWORKS
vest
mt. 116-176
norm. 14,50
nu voor maar: 10?
AKMOWORKS
broek
mt. 104-164
norm. 18,50
nu voor maar:

1495

uuntc
l FASHION l
mode voor het héle

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel In fuif cotour

als met steunkleur. Telefoon (O57S) 55 10 1O



Free-wheel start mountainbike-trainingsgroep op 18 oktober a.s.

Volwassenen en jeugd krijgen
mountainbike-les in Vorden

M.R.B. Lensink een VCA gecertificeerd bedrijf

Kunststof kozijnen en
deuren in 100 kleuren

Zo'n 15 volwassenen hadden za-
terdagmorgen gehoor gegeven
aan de uitnodiging voor een
mountainbike-clinic met Jan
Weevers.

De deelnemers, die afkomstig wa-
ren uit een groot deel van de
Achterhoek kregen tijdens de 21/2
uur durende tal van tips van Jan
Weevers, die onbedoeld ook zelf
met een schitterende salto zijn
fraaie valtechniek demonstreerde.

* De deelnemers waren zonder uit-
zondering vol lof over de inhoud
van de clinic. Jan Weevers bena-
drukte dat mountainbiken meer is
dan een paar keer per week zo
hard mogelijk "raggen"door het
bos. Techniek van het klimmen en
dalen en een goede valtechniek
zijn zeker zo belangrijk.

Als dit wordt gecombineerd met
een goede trainingsopbouw en be-
heersing van het materiaal waar-
mee wordt gereden, zal het plezier
in het mountainbiken nog groter
zijn en de prestaties nog stukken
beter worden.
Zaterdagmiddag was het de beurt
aan Nederlands Kampioen bij de
junioren, Hans Becking uit Gors-
sel. Samen met Jan Weevers en
met behulp van de leden van de
VRTC de Graafschaprijders werden
aan de achterzijde van het pand
van free-wheel diverse behendig-
heidsoefeingen en spelletjes ge
daan.
De leeftijd van de 12 deelnemers
varieerde van 9 t/m 15 jaar en ie-
dereen had het uitstekend naar
zijn/haar zin. Toen de jeugd vol-
doende warm was en vertrouwd
was geraakt met het materiaal

werd er samen met Hans Becking
en Jan Weevers nog een tocht ge-
maakt over het mountainbike-par-
cours in het Groote veld.
De organisatoren, Free-wheel en
de VRTC kunnen terugzien op een
geslaagde dag.
Voor de volwassenen wordt er op
18 oktober gestart met een moun-
tainbike trainingsgroep, die lx per
14 dagen op zaterdagmorgen on-
der leiding van o.m. Jan Weevers
zal gaan trainen.
De organisatie is in handen van
Free-wheel. Het verzamel- en ver-
trekpunt is bij het nieuwe pand
aan de Netwerkweg in Vorden.
De training is zowel bedoeld voor
beginners als gevorderden . Mate-
riaal kan eventueel worden ge-
huurd.
Aanmelden kan via de website
www.free-wheel .com.

Henk Lensink (rechts) neemt de felicitaties en het VCA-certificaat in ont-
vangst.

^ Recreatieve sportdag
* gehandicapten-niet
gehandicapten
Dit jaar is uitgeroepen tot het
Europees jaar van mensen met
een handicap. De bedoeling
hiervan is om mensen met een
handicap (beter) te laten inte-
greren in de maatschappij. In
het kader hiervan hebben wij,
een groepje vrijwilligers uit de

* gemeente Zelhem, een recrea-
tieve sportdag georganiseerd
om de integratie tussen gehan-
dicapten en niet gehandicapten
(beter) te bevorderen.

Op zondag 12 oktober gelijk met
de open dag in Zelhem, zal dit
plaatsvinden, 's Ochtends kunnen
(niet-)gehandicapten meerijden in
een zij span als extra passagier (ste-
vige schoenen aan!) met ervaren
zijspancrossers op het circuit De
Kappenbulten in Halle en kunnen

•* zij mee met een vrachtwagen of
huifkar. Ook oud-wereldkampioen
zijspancross Marcel Willemsen
rijdt mee. Er komen (aangepaste)
karts, waaronder de huidige
wereldkampioen, en aangepaste
quads waarmee men ook een ritje
kan maken en er zal iemand aan-
wezig zijn met een aangepaste zij-
spancombinatie. 's Middags vin-
den er activiteiten plaats in en om
de sporthal in Zelhem, zoals bij-
voorbeeld rolstoeldansen, (zit-)vol-

leybal, karten, (zit-)badminton, rol-
stoelhockey en handbiken. Er zijn
ook mogelijkheden om zelf mee te
doen met diverse sporten, neem
dus sportkleding/schoenen mee.
Ondanks een blessure probeert
Wim Nales uit Lochem te komen.
Hij heeft meegedaan met de Para-
lympics en geeft een demonstratie
handboogschieten. Ook zijn er de-
monstraties met motoren en karts
die zijn aangepast voor mensen
met een handicap of beperking en
wordt er uitgelegd hoe je ondanks
handicap of beperkingen toch je
motorrijbewijs kunt halen en wat
daar bij komt kijken. Op de par-
keerplaats komt een feesttent te
staan. Chaingang, Part 2 en Bakke-
rij Manschot zullen optredens ver-
zorgen. Tussendoor zorgt dweilor-
kest 'Niet zoegen moar bloazen'
voor de nodige sfeer en gezellig-
heid. Een hapje en een drankje zul-
len natuurlijk ook niet ontbreken.
Er zijn ook nog diverse stands van
waaruit allerlei informatie wordt
verstrekt. Kortom, het belooft een
gezellige, afwisselende dag te wor-
den voor jong en oud, gezonde en
iets minder gezonde mensen, ge-
handicapten en niet-gehandicap-
ten. Komt dus allen! Om het evene-
ment voor iedereen toegankelijk
te maken is de toegang gratis!

Epilepsie:
soms ben je er

even niet bij

@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur
giro 222111

l op de 150 mensen heeft epilepsie.

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

gaten in hun leven. Het Nationaal

Epilepsie Fonds helpt deze mensen.

Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen.

Vragen over epilepsie?
09UU "OtlfcHll (€0,10 per minuut)

Postbus 270 • 3990 GB Houten

www.epilepsie.nl

Al 16 jaar zit Henk Lensink in
het kunststofbedrijf. In 1994 is
hij voor zichzelf aan de Bar-
chemseweg in Lochem begon-
nen. Nu al weer twee jaar is het
Montage-Reparatie-Bouwbedrijf
Lensink gevestigd aan de Ruur-
loseweg 118 in Vorden.

Om precies te zijn naast Het Wa-
pen van Medler in Medler. Daar
waar voorheen de Welkoop winkel
was. Henk Lensink heeft er hard
naar toegewerkt om zijn bedrijf
gecertificeerd te krijgen. Na een
viertal jaren van studie is hij daar-
voor in juni van dit jaar geslaagd.
Een afgevaardigde van TUV Neder-
land kwam hem feliciteren en het
VCA-certificaat overhandigen. VCA
staat voor: Veiligheid Checklist
Aannemers. Hiermee kan Henk
aantonen dat zijn bedrijf veilig en
verantwoord kan werken. Dat kon
Henk Lensink met zijn drie mon-
teurs al maar nu staat het ook nog
eens op papier. Henk is dan ook
heel gelukkig met dit certificaat.
Het is voor zijn bedrijf toch weer
een flinke stap voorwaarts. Een
prima visitekaartje waar het hele
bedrijf trots op kan zijn. Behalve
zijn drie monteurs voor het techni-
sche werk is er zijn vrouw Genie
die de administratie verzorgd.

FINSTRAL FANTASTISCH
KUSTSTOF
M.R.B. Lensink adverteert regelma-
tig met Finstral kunststof kozij-
nen, serres, horren en zonwerin-
gen. Op de vraag of Finstral en Fins
product is krijgen we als antwoord
dat iedereen dit denkt maar dat
het en Italiaans product is. Dat het

geen Fins is hadden we moeten
weten want de Finnen moeten
hun hout op de markt kwijt zien
te raken.
„Er is maar één nadeel aan Finstral
kunststoffen", zegt Henk Lensink
lachend. „Het is niet van hout te
onderscheiden." Inderdaad daar-
mee zegt hij echt niets te veel. In
de ruime showroom kijk je als be-
zoeker je ogen uit. Ongelooflijk
wat er in de bouw op kunststof ge-
bied mogelijk is. Je ziet echt geen
verschil tussen kunststof en hout.
Henk mag dan wel adverteren met
kozijnen, serres, horren en zonwe-
ringen maar M.R.B. Lensink heeft
nog veel meer te bieden.
Wat te denken van bijvoorbeeld
kuststof garagedeuren of een com-
plete serre van kunststof. Op tech-
nisch gebied is in de kunststofwe-
reld vrijwel alles mogelijk. En dan
de kwaliteit. Henk Lensink: Het
gaat een leven lang mee. In de
showroom van M.R.B. Lensink zijn
veel voorbeelden van kunststof
creaties te zien. De showroom is
open dinsdag en donderdag en za-
terdagmiddag. En als er een vraag
naar een product is dat niet in de
showroom is dan zijn er stapels
brochures met uitgebreide en dui-
delijke technische informatie. Ver-
rassend mooi is de kleurvariatie
die mogelijk is. Henk Lensink ver-
zekerd dat Finstral kunststofpro-
ducten in 100 kleuren kan leveren.
Een aantal brochures thuis door-
bladerend geloven we dat graag.

Zeker is dat het nu VCA-gecertifi-
ceerd bedrijf M.R.B. Lensink een
boeiend en zeker kleurrijk bedrijf
is.

WttKBMD
CONTACT

je KOMT en it/er OMitee»
V*. J



Nieuw van D'IMAGO
Wallpaper VI

, < >

Speel met horizontale en verticale strepen uit de
nieuwste collectie wandbekleding van D'IMAGO.
Voor uw gemak uitgevoerd in Smart Paper.
Exclusief verkrijgbaar bij Deco Home.

Wallpaper VI € 25,95 per rol.

deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

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

Weevers

BEVEILIGING • BEWAKING
24 uur
oog voor uw veiligheid

EVENEMENTENBEWAKING

ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

PROTECT EYE NEDERLAND B.V.
Veldzigt 4, 3454 PW De Meern
Postbus 8140, 3503 RC Utrecht
Telefoon (030) 60 50 866
Telefax (030) 60 50 887
Mobiel 06 22403453
E-mail: info@protecteye.nl
www.protecteye.nl

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Hoofdpartner: Topvolleyhal Orion Doetinchem

DE NIEUW COLLECTIE bjön son
IS BINNEN

HEREN- DAMES- EN KINDERJACKS
wind- en waterdicht diverse kleuren

3D modellenOrigineel model
legerkistjes

€ 77.OO

Lage en hoge weer-
en windbestendige

wandel(berg)schoenen

Heelweg/Varsseveld. (0315) 24 14 51 t/o de Radstake
l

Eaitborn'i latexmatratten... wepel en aangenaam ligcomfort
Koop nu een latex matras van Eastborn

en u ontvangt 25% voordeel op de 2e

matras. Een prijsvoordeel dat kan

oplopen tot maximaal € 175,-.

Zonder extra aanschafvoorwaarden van

een bed, bodem etc.

EASTBORN
S L A A P S Y S T E M E N

HELMINK
meubelen

VIJFENVEERTIG JAAR
N/orden Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

De actie geldt van 1 oktober t/m 17 november 2003. Oe latex matrassen van Eastborn zijn leverbaar in
verschillende afmetingen en uitvoeringen. U hebt al een latex matras vanaf € 385,- (80x200 cm).

Nationale
BokbieKöa

TELECOM & DATA • ZUTPHEN

Zondag 12 oktober 2003
PROGRAMMA

1300 1900 uur Ril i l - VG TZ3 me l beu TS
locatie: Groenmarkt Diverse kramen met verzamelingen bierglazen,

bierviltjes etc. + diverse oude ambachten.

14.00 ±20.00 uur Bok bieriTia r kt
locatie: Houtmarkt/ Officiële opening door mevrouw J. de Zwart-Bloch,
Groenmarkt wethouder van Zutphen.

Presentatie van een 14-tal soorten bokbier door
eenzelfde aantal horeca-ondernemers in aangeklede
stands van de verschillende brouwerijen.
Diverse oude ambachten, podium met live-muziek.

Grote nostalgische
optocht
Vertrek vanaf het Reesink-terrein op industrieterrein

„De Mars" richting het centrum van Zutphen.

Bezichtiging bier-
karren, koetsen etc.
Locatie: (eindpunt optocht) Zaadmarkt.

Info: www.bokbierdag.nl

14.30 uur

15.30-16.30 uur



Zondag 12 oktober Nationale
Bokbierdag met grote
nostalgische optocht

WEEK VAN HET BROOD 6 t/m 11 oktober

Brood verwent op elk
moment

De 6e Nationale Bokbierdag in
2002 was een doorslaand succe
met ruim 80.000 bezoekers. Een
aantal dagen eerder dan zon-
dag 12 oktober, maandag 6 ok-
tober, wordt officieel het eerste
bokbier uitgeleverd vanuit de
divese brouwerijen.

Bokbier is een donkerder en
zwaarder bier door toepassing van
speciale mouten bij het brouwpro-
ces en heeft daardoor een iets ho-
ger alcoholpercentage dan ge
woon pils. De Nationale Bokbier-
dag is dit jaar verplaatst van de za-
terdag naar de zondag, waardoor
meer ruimte ontstaat doorhet
wegvallen van de reguliere zater-
dagmarkt.
De organisatie verwacht dit jaar,
voor dit inmiddels landelijk be-
kend staande evenement, tussen
100.000-120.000 bezoekers.

Dit jaar zijn de meeste grote brou-
werijen vertegenwoordigd met

een prachtige aanspanningen, in
een grootse optocht door het cen-
trum van Zutphen. Hieronder be-
vinden zich brouwerij-voertuigen
met 2, 4 of 6 paarden van o.a.
Brand, Grolsch, Oranjeboom, Hei-
neken, Amstel, Dommelsch, Bava-
ria en Palm.
Verder in deze optocht vele koet-
sen, waaronder een postkoets met
maar liefst 7 paarden, diverse ou-
de landbouwwerktuigen getrok-
ken door paarden en een 6-tal mu-
ziekkorpsen kompleteren het ge
heel. Ook Jachtvereniging Soest-
dijk is aanwezig voor een drijf-
jacht met paarden en een meute
honden.
Ook ca. 15 oude A- en enkele T-
Fords uit de jaren 1920-1930 zijn
in deze optocht te bewonderen als-
mede een aantal oldtimer moto-
ren van de Hamove uit Hengelo
(Gld.).

De optocht vertrekt zondagmid-
dag vanaf het industrieterrein 'de

Mars' en trekt daarna door een
groot gedeelte van de oude
binnenstad van Zutphen met z'n
honderden monumentale panden.

Op de Houtmarkt is dan inmiddels
de Bokbiermarkt begonnen met
een presentatie van bijna alle be
kende bokbieren in Nederland.
Vanuit prachtig, in herfst-sfeer en
kleuren, uitgeruste stands zal me
nigeen zich tegoed doen aan een
heerlijk boekbiertje. Vanaf een
groot podium speelt de dialect-
groep "de Sleppers" en in de
binnenstad zorgen enkele dweilor-
kesten voor de nodige gezellig-
heid.
Verder op deze markt: oude am-
bachten en diverse kramen met
ruil- en verzamelartikelen alwaar
men terecht kan voor in- of ver-
koop of ruilen van bierviltjes, gla-
zen etc.
Voor info zie ook www.bokbier-
dag.nl of de advertentie in Con-
tact.

Samengestelde
menwedstrijd in Hengelo
Ook dit jaar zal de vereniging
van het aangespannen paard
"In Stap en Draf' te Hengelo
Gld een samengestelde men-
wedstrijd organiseren.

De wedstrijd zal bestaan uit drie
onderdelen te weten:
* Dressuur
* Vaardigheid
* Marathon
Naar verwachting zullen er 80 aan-
spanningen aan de start verschij-
nen waaronder :enkel- en twee-
spannen, tandems en vierspan-
nen.
Er zal worden gestreden om de
hoogste eer in de klassen l, 2 en 3,
alsmede voor beginners de hobby-
klasse.
Op zaterdagmorgen 11 oktober
start de dressuur en de vaardig-
heid (kegeltjes rijden), tevens kun-
nen de trajecten voor de marathon

(zondag) worden verkend.
Op zondagmorgen 12 oktober zal
gestart worden voor de marathon.
Wanneer de stap- en draftrajecten
zijn verreden komen in het laatste
traject de hindernissen aan de
beurt, welke allemaal op het ter-
rein "de Hietmaat" zijn gebouwd.
Dit jaar zal er een totaal nieuwe
waterhindernis worden gemaakt.
Het evenement zal worden omlijst
met diverse stands, terwijl er voor
de jeugd een afgescheiden terrein
naar hartelust kan worden gefietst
op rare fietsen en skelters.
De organisatie van "In Stap en
Draf' hoopt dat veel liefhebbers
van de paardensport mee zullen
genieten van dit prachtige evene
ment op 11 en 12 oktober a.s. in
het Gelderse Hengelo.
De toegang tot het terrein is gratis.

(Zie ook de advertentie in Contact)

Dialect dienst
Op zondagmorgen 12 oktober
wordt in de Hervormde Kerk te
Wichmond wederom een dialect-
dienst gehouden met als thema:
"Rieke bu'j'.
In dit thema wordt gesproken over
onze rijkdom en de rijkdom bij
God. Geloven in een land van (rela-
tieve) welvaart. Deze dienst wordt
voorgegaan door ds. Hinkamp uit
Lichtenvoorde. Er zal gezongen
worden uit "Psalmen en Gezangen
in 't Achterhooks en Üemers", de
bijbellezing uit "Het evangelie no-
ar Lucas".

'Brood verwent op elk moment'.
Dat is wederom het thema van
de Week van het Brood. Deze
week boordevol activiteiten
rondom alle denkbare eetmo-
menten van brood vindt plaats
van 6 t/m 11 oktober in heel
Nederland.

Aan dit initiatief van het Voorlich-
tingsbureau Brood haken talloze
warme bakkers en supermarkten
aan. Klanten kunnen tijdens de
Week van het Brood rekenen op di-
verse extra's, acties en speciale ac-
tiviteiten in de winkels. Voldoende
redenen om juist deze week een
(extra) bezoekje te brengen aan de
plaatselijke warme bakker of
supermarkt.
Brood speelt een belangrijke rol in
ons dagelijks voedingspatroon.
Bakkers laten tijdens de Week van
het Brood graag de veelzijdigheid
van het product aan de klanten
zien.
Het ontbijt en de lunch zijn van
oudsher traditionele broodmo-
menten. Maar brood valt in-
middels ook goed in de smaak op
andere tijdstippen. Tussendoor
wordt steeds vaker een boterham
of een broodje gegeten om de lek-
kere trek te stillen. Ook past brood
natuurlijk heel goed bij het borre
len, of dat nu in de namiddag of
avond is. En wordt brood in toene
mende mate bij de warme maal-
tijd gebruikt. Met de grote ver-
scheidenheid aan gewone en luxe
broodsoorten verwent brood dus
op elk moment.

Dat brood steeds vaker bij het di-
ner op tafel verschijnt, hebben we
afgekeken van andere landen en
van andere culturen. We nemen

BROODQUICHE MET PREI EN
TOMAAT
Met brood maak je supersnel een
lekkere quichebodem, een leuke
manier om eventueel oud brood
te verwerken. Verwarm de oven
voor op 200 °C. Vet voor 4 perso-
nen een quichevorm of spring-
vorm van 24-26 cm doorsnede dik
in. Snijd van 8-10 sneetjes meer-
granenbrood de korstjes af en rol
ze iets uit. Bekleed de vorm en de
randen met de sneetjes brood en
druk ze stevig aan. Verhit l eetle
pel olijfolie in een wok en roer-
bak 300 g panklare preiringetjes
met l uitgeperste teen knoflook
en l theelepel tijm ca. 2 minuten
en verdeel dit over de broodbo-
dem. Klop in een kom 3 eieren los
met l dl room, zout en peper en
schenk dit over de prei. Verdeel
er 100 g abdij kaas in blokjes of
verkruimelde blauwe kaas (Da-
nish blue) over. Snijd 2 tomaten
in plakjes, laat ze even uitlekken
op keukenpapier en leg ze op de
vulling. Strooi er wat tijm over,
maal er zwarte peper boven en

zulke gebruiken mee van onze va-
kantiebestemmingen. In landen
rond de Middellandse Zee is een
warme maaltijd incompleet zon-
der brood. Veel gerechten zoals
pasta's, soepen en salades combi-
neren heel goed met brood. Maar
wij eten ook graag brood bij de
warme maaltijd. Geen Hollandse
erwtensoep zonder roggebrood!
En bij een verfijnd voorgerecht)e
serveren we graag vers geroosterd
witbrood. Brood doet ook steeds
vaker dienst als ingrediënt. Het
succes schuilt in het feit dat brood
al klaar is voor gebruik en het geen
verdere voorbereiding behoeft. Zo-
als de broodquiche met prei en to-
maat. Brood is immers al klaar om
als basis te dienen voor dit gemak-
kelijke ovengerecht. Maar ook in
het nagerecht kun je brood ver-
werken, zoals in de roggebroodtri-
fle met mango. Dit is een heerlijk
zoet toetje.

ROMANTISCH WEEKEND IN
EEN VUURTOREN?
In de Week van het Brood plaatst
het Voorlichtingsbureau Brood
een spel op de site www.brood.net
met als hoofdprijs 'een Weekendje
Vuurtoren'. De vuurtoren van Har-
lingen doet tegenwoordig dienst
als zeer bijzondere hotelfaciliteit.
Sitebezoekers maken kans op een
verrassende prijs voor twee. Letter-
lijk twee, want meer gasten kun-
nen niet in de vuurtoren over-
nachten én ontbijten (met brood).
Hetgeen wel zo romantisch is...

De prijs is zo uniek en exclusief
dat er zelfs een wachtlijst voor is.
Tevens vinden bezoekers informa-
tie over brood en de Week van het
Brood op de site www.brood.net

sprenkel er wat olijfolie over. Bak
de quiche in de oven van 200 °C
in 25 minuten bruin en gaar.
Bereidingstijd: ca. 15 minuten +
ca. 25 minuten in de oven

ROGGEBROODTRIFLE MET
MANGO
Een recept voor een heerlijk zoet
toetje. Verkruimel 4 sneetjes
Fries roggebrood en vermeng ze
met 2 eetlepels abrikozenjam en
2 eetlepels cream sherry. Schil
een mango met een dunschiller,
snijd het vruchtvlees in plakken
van de pit en snijd de plakken in
stukjes. Verdeel het roggebrood
over de bodem van een glazen
schaal en schep de mango erover.
Strijk hier ^2 liter blanke vla over
uit. Klop 125 ml slagroom stijf
met l eetlepel suiker en strijk de
room over de vla uit. Gameer met
halve aardbeien. Laat de trifle in
de koelkast in minstens l uur
door en door koud worden.
Bereidingstijd: ca. 15 minuten + l
uur koelen

Tennisjeugd maakt in Veldhoek kennis
met vrijwilligerswerk

Op www.contact.nl
vind je het plaatselijke nieuws

WEL!

Van vrijdag 17 t/m maandag 20
oktober staat het Sportcomplex
De Veldhoek in het teken van
het Tennis Totaal Weekend van
de Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Ruim twintig jongeren in de leef-
tijd van 17 tot en met 21 jaar ko-
men naar Veldhoek om kennis te
maken met verschillende facetten
van het vrijwilligerswerk binnen
een tennisvereniging. De deelne
mers komen van vijftien verschil-
lende KNLTB-erkende tennisvere
nigingen uit het hele land.
Tijdens het Tennis Totaal Week-
end worden de jongeren klaarge

stoomd voor het vrijwilligerswerk
binnen hun eigen tennisvereni-
ging. Dit weekend runnen de deel-
nemers met elkaar een actieve,
maar fictieve vereniging. Binnen
deze vereniging organiseren ze
clubkampioenschappen, een toer-
nooi, een ledenwerfactie en een
jeugdmiddag. De jongeren wor-
den verdeeld over drie commissies
die deze activiteiten gaan organi-
seren. Voor de jeugdmiddag op
maandag 20 oktober worden ne
gentig kinderen verwacht van de
basisscholen De Veldhoek en De
Driesprong uit Ruurlo.
Op vrijdag 17 oktober organiseert
de KNLTB voor jongeren uit de re

gio Noordoost een Tennis Totaal
Dag in Leeuwarden. De jongeren
uit de regio Zuid maken op een
Tennis Totaal Dag in Best op zater-
dag l november kennis met het
vrijwilligerswerk binnen een vere
niging. De KNLTB ondersteunt jon-
geren die zich in willen zetten
voor tennis door middel van Ten-
nis Totaal Activiteiten en de
WhoZnext campagne. WhoZnext
is een landelijke sportcampagne
om jongerenparticipatie in de
sport te versterken.
De Tennis Totaal Activiteiten en de
WhoZnext campagne worden me
de mogelijk gemaakt door de
breedtesportimpuls.
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drukker i j Weevers

IMieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
(.1

TEL (0575)512306

TEL (0314)625053

TE L (0573) 45 12 86

TE L (0544) 37 13 23



Najaarsshow / demodagen bij
Rouwenhorst bos- en tuinmachines
te Barchem

In het weekend van 11 en 12 ok-
tober a.s. zal er een najaars-
show/demodagen worden ge-
houden bij Rouwenhorst bos-
en tuinmachines aan de Zwar-
teveen weg in Barchem.

Er zullen verschillende demon-
straties te zien zijn van houtver-
snipperaars, houtklovers en ket-
tingzagen. Voor de vrouwen is er
ook wat te zien. Er worden demon-
straties van bloemschikken gege-
ven. Omdat er steeds meer vraag is
naar smalspoortrekkers zijn deze
nu tevens in het programma opge-
nomen. Het veiligheidsaspect is
erg belangrijk als u met kettingza-

gen e.d. werkt. Het assortiment
veiligheidskleding is daarom uit-
gebreid.
Voor mensen die in het bezit zijn
van een kettingzaag en die meer
willen weten over het gebruik,
onderhoud en de veiligheidsaspec-
ten ervan, wordt er in oktober ge
start met cursussen voor de motor-
kettingzaag die zeer interessant
en leerzaam zijn.

De intensieve cursussen van een
halve of een hele dag worden gege-
ven door een ervaren en enthousi-
aste instricteur aan de Zwarte-
veen weg in Barchem. Mocht u de
hele dag deze cursus volgen dan

wordt de middag doorgebracht in
het bos voor een demonstratie vel-
ling, uitsnoeien en afkorten en om
zelf te werken met de motorket-
tingzaag.

Het einde vanhet meiseizoen na-
derst, dus is het weer de tijd om
uw maaier een wintercontrole-
beurt te laten geven. Rouwenhorst
komt desgewenst de machine bij u
ophalen en zorgt ervoor dat de ma-
chine gebruiksklaar is zodat u het
volgende maaiseizoen weer zorge-
loos kan maaien. Graag tijdig op-
geven voor deze controlebeurt
i.v.m. planning (zie advertentie in vol-
gende Contact).

UIT DE HOMEOPATHIEPRAKUJK...

... van Frans Quirijnen,
klassiek homeopaat te Warnsveld
In deze column bespreek ik elke
twee weken aan de hand van een
gezondheidsprobleem de werkwij-
ze van de klassieke homeopathie.
Daarmee wil ik u een duidelijker
beeld geven van wat klassieke
homeopathie is, wat het niet is, en
aandacht besteden aan veelvoor-
komende klachten die vaak goed
te behandelen zijn door homeopa-
thie op de juiste wijze toe te pas-
sen.

HOMEOPATHIE BIJ SPRUW
Spruw is een schimmelinfectie
van het mondslijmvlies. Het komt
vaak voor bij baby's. Het is herken-
baar aan:

* kleine witte of gele vlekjes in de
mond

* witte aanslag op de tong
* pijn in de mond (ook tijdens

eten/drinken)
* jeuk aan de tong
* infectie van het anale gebied -

"luieruitslag"
* weigeren aan de borst te drin-

ken
* baby blijft 'slap' (bijv. slechte

hoofdbalans)

Normaliter is een schimmel in een
gezonde mate aanwezig in het
maag-darmkanaal van de mens.
Duizenden bacteriën, schimmels
en gisten leven daar met elkaar in
balans.

Door onder andere stress en ver-
keerde of slechte voeding kan de
balans echter verstoord raken en
er ontstaat een disbalans. Hier-
door kunnen schimmels de over-
hand krijgen en zich vestigen op

plaatsen waar deze niet horen te
zijn. Spruw is één van de gevolgen.

HOE KOMT EEN BABY NOU
AAN SPRUW?
Vaak had de moeder tijdens of
voor de zwangerschap last van een
schimmelinfectie, zoals Candida.
In veel gevallen wordt deze tijdens
de zwangerschap overgebracht
van de moeder op het kind.
Ook kan tijdens de bevalling een
vaginale schimmel worden overge-
bracht op het kind.

HOMEOPATHISCH
BEHANDELEN
Het is van belang om bij spruw de
oorzaak van de schimmelgroei
weg te nemen. Antischimmel-me-
dicijnen kunnen het probleem tij-
delijk verhelpen, maar deze ver-
groten de disbalans, en werken
daardoor op de lange termijn niet
opbouwend.

Afhankelijk van de symptomen
schrijft de homeopaat een homeo-
pathisch geneesmiddel voor. Doel
hiervan is om de disbalans in de
darmen op te heffen waardoor de
schimmel niet meer de overhand
kan hebben.

UIT DE PRAKTIJK:
Linda is 4 maanden oud als ze
mijn praktijk bezoekt met haar
moeder. Ze heeft sinds een week
last van spruw. Witte vlekjes zijn
zichtbaar op het mondslijmvlies
en ze schraapt voortdurend met
haar tong langs haar gehemelte
vanwege de jeuk.
Ze lijkt niet de kracht te hebben
om haar hoofdje lang rechtop te

houden, het 'knikt' iedere keer
een beetje opzij. Sinds een paar da-
gen is ook de huid rondom de bil-
letje wat geïrriteerd. Een paar da-
gen na haar geboorte heeft ze ook
spruw gehad die met Daktarin is
behandeld. Het is een heel vrolijk
en open kindje. Opvallend is haar
gevoeligheid voor kleine en zachte
geluiden, dan schrikt ze vaak al
wakker. Haar moeder heeft voor
en tijdens de zwangerschap de
schimmelinfectie Candida gehad.
Ik schrijf Linda een homeopa-
thisch middel voor en een middel
dat het balansherstel van de darm-
flora extra ondersteunt.

Resultaat: Binnen een dag is de
jeuk aan de tong minder, en wor-
den de witte vlekjes in de mond
minder groot. Als ik haar na twee
weken weer zie gaat het heel goed
met haar. De witte vlekjes in de
mond zijn al een tijd weg, de bil-
letjes zijn weer als vanouds, en
haar hoofd kan ze nu stevig recht-
op houden.

Ook was het geven van borstvoe-
ding sinds de spruw erg rommelig
en onrustig geworden. Een paar
dagen na het homeopathisch
middel is Linda weer beter en
rustiger gaan drinken.
Tot over twee weken!

Frans Quirijnen,
Klassiek Homeopaat,
NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars

Gezondheidscentrum 'De Gaik-
horst', De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld, tel. (0575) 526476.

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

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maandkunt 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, de-
kens, linnengoed, lappen, stof, enz.

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

Breiactie 2003
Warme voeten en oren
Als kerstattentie voor de kinderen in OCNA Mures, Roemenië.

Wil men ook mee doen met de brei-aktie. Men kan helpen door:
Sokken, sjaals of mutsen te breien. Wol kan men halen bij
Hermien Hiddink of bij Jo Dinkelman.

Wil men inlichtingen dan kan men bellen naar: Rinie Disbergen,
tel. 46 04 04 of Jo Lubbers, tel. 46 31 50 of Hermien Hiddink,
tel. 46 22 38 of Jo Dinkelman, tel. 46 12 41 of Dorie Tolkamp, tel.
46 29 23 (Keijenborg).

Men kan zijn gebreide spullen inleveren op woensdag 12 november
van 14.00 tot 15.30 uur in "Ons Huis'.

Het pakketje zal voorzien zijn van een muts, sjaal, trui, sokken,
aangevuld met kaas, zeep, pen, schrift, speelgoed of andere
aardigheden.

Wanneer men niet meer breidt, maar men heeft toch nog wol
beschikbaar, dan is dit welkom, zodat een ander er nog mee kan
breien.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met
het bestuur.
Voorzitter:
Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris:
Jan Keizer, Beatrixlaan l, 7255 DB Hengelo, tel. 46 10 66

Penningmeester:
Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid:
Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86
Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7,7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41

Administratie (geen bestuurslid):
Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32 41

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

P.K.V. nieuws
Kind en dier tijdens clubshow
Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden.

De tentoonstellingen 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 voorbereiding
van de jaarlijkse clubshow, die ge-
houden zal worden op 31 oktober,
l en 2 november a.s. in de kapel De
Wildenborch, Kapelweg l te Vor-
den. Ook dit jaar wil P.K.V. de
jeugd weer betrekken bij deze
show.

kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen
zich weer opgeven om met hun lie-
velingsdier (konijn, 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 en op zaterdag l november
worden de dieren in Kapel De Wil-
denborch in een kooi geplaatst en
nogmaals door 2 juryleden beoor-
deeld op verzorging en conditie
van de dieren. Ook hiervoor krijgt
men punten.

Daarna worden de punten van de
2 beoordelingen bij elkaar opge-
teld en degene met het hoogste
aantal punten is winnaar of win-
nares in zijn of haar diergroep.

ledere deelnemer of deelneemster
krijgt een prijs. De deelname is
gratis. Men kan zich opgeven bij D.
Kuiper, De Bongerd 30 te Vorden.
Opgave graag voor 17 oktober a.s.

om vrijheid

AMNESTY
International

Support our fight lor hunan nghf,

020 626 44 36
www.amnesty.nl
giro 454000



Hengelo (Gld.)

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

GROLSCH
PIJPJES
3 kratten per klant krat 24 flOSJOS 1111.'

KIPROLLADE
2 stuks van 8.55

274.2voor

50% KORTING!

SENSEO PADS

SUPER
AARDAPPELEN

10 kilo nu
99

GALLS GALL

TALEA CREAM
Amaretto fles 0,7 liter999

van 13.29 voor

Prijswinnaars van de 3VO-
wedstrijd zijn in Vorden:

Joske Uben
Britney Jansen
Jordi Houwen

In Warnsveld:
Atze Hendriks
Hanna Knol
Lieke Loman

De prijze zijn af te halen in de winkel.

De Echte Bakker Dat proef je!

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

3 pakken van 5.97

45
voor 4.4

RUNDER-
TARTAAR

kilo van 8.29

99
voor 4.9

EDET
FRIENDLY

pak 24 rollen van 9.75

79
voor 5.7

VERS UIT EIGEN OVEN

oh
APPELTAART

95
per stuk van 3.79 voor2.a

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN



BESTSELLER! In een handomdraai
maakt u zelf een

broodje shoarma!"

Shoarmavlees
Kilo

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PLUS
H u is wij n
Chileense Cabernet

Sauvignon of

Chardonnay.

Australische wijn,
red of white

BESTSELLER!

EGARANDEERD

SIERGENS
ÏOEDKOPER

Douwe Egberts
Senseo
Regular, cafeïnevrij, mild,

dark of mocca gourmet

Zak 18 stuks
130 gram JUW

BESTSELLER!

GEGARANDE

NERG
GOEDK

Broccoli
500 gram

Goed gezien: Ons eigen PLUS-merk.
U koopt er 1 én u krijgt er 1 gratis.

Merkartikelen
blijvend in prijs omlaag!

1+1
GRATIS

PLUS
Frisse

fruitdrank
Diverse smaken,

oa; witte
druif/citroen of

appel/perzik light

Literpak 0.65

2e pak GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS
Mandarijnen

Net 1 kilo 1.98

2' net GRATIS

1+1
GRATIS
PLUS originele

Italiaanse pasta
Keuze uit;

Farfalle, fusilli,
penne rigate,

• tagliatelle, spaghetti
of fusilli tricolore

Ariel
Poeder
Zak 1350 gram
Was 6.29 wordt:

Coca-Cola
Light

Fles 150 cl
Was 1.19 wordt:

Honig
Mix voor macaroni/
spaghetti
Pakje 54 gram
Was 0.89 wordt:

Zak 500 gram
0.89

Calwé
Slasaus
Fles 500 ml.
Was 1.15 wc

DelMakup
Wattenschijfjes
Pak 70 stuks
Was 1.29 wordt:

Liga

1 19 Pak 175 gram
Was 1.52 wordt:

2e zak GRATIS

1+1
GRATIS

Calwé
Tafelsauzen
Diverse smaken
Fles 250 ml.
Was 1.15 wordt:

Fanta
Exotic
Fles 150 cl.
Was 1.19 wordt:

Olvarit
6 maanden
maaltijd
Diverse smaken
Potje 150 gram
Was 0.96 wordt:

PLUS
Paté

Ardenner,
peper of

walnoten

PLUS Kogel
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Coca-Cola
Vanilla
Fles 150 cl
Was 1.29 wordt:

Honig
Macaroni elleboog ̂
Pak 500 gram
Was 0.73 wordt:

Olvarit
8 maanden fruit
Diverse smaken
Potje 200 gram
Was 1.09 wordt:

OM
Openingstijden:

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

zaterdag 8.00-18.00

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

7242 EC Lochem «^9 *™
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-° -00

www.plussupermarkt.nl
41/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 oktober 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouder
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