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Start onderzoek toekomst VHS
zegt hij.

Vorige week woensdag hielden
Wim en Albert Postma open huis.
Onder het genot van een drankje
en een hapje kon iedereen uit de
regio kennis maken met het be-
drijf. Albert Postma legt uit dat de
nadruk meer is komen te liggen
op het restaurant.
"We hebben het biljart eruit ge
haald en het restaurant is als ge
volg daarvan een stuk groter ge
worden. Natuurlijk heeft het res-
taurant ook nog wel een café func-
tie maar we willen het accent ei-
genlijk meer leggen op het restau-
rant".

Om helemaal een nieuwe start te
maken is het restaurant helemaal
opgeknapt en voorzien van een
nieuw laagje verf. Caferestaurant
De Boggelaar beschikt zowel over
een kleine als grote kaart. "Wij
zijn van alle markten thuis", legt
Albert Postma uit. "Van pannen-
koeken tot compleet verzorgde di-

ners. En ook barbecuen en steen-
grillen behoren tot de mogelijk-
heid".

Wie het eten wil combineren met
een activiteit is bij De Boggelaar
ook aan het juiste adres. Het café-
restaurant heeft een eigen kegel-
baan en ook Oudhollandse spelen
en klootschieten staan op de acti-
viteitenlijst. De Boggelaar is zeven
dagen in de week geopend.

Wat ook niet onvermeld mag blij-
ven is dat De Boggelaar drie zalen
heeft. Deze zalen zijn makkelijk
aan elkaar te koppelen en de maxi-
male capaciteit is 320 personen.
Met kerst hebben Wim en Albert
Postma overigens iets bijzonders
in petto.
Op Eerste Kerstdag kan men a la
ca r te eten en op Tweede Kerstdag
is er in de /.aal een caribisch buffet
waaraan maar l iefst twee salsa-
bands hun medewerking verle-
nen.

Voor meer informatie en boekin-
gen kan men bellen met 0575-
551426.

Gap Gemini Ernst & Young gaat
onderzoeken welke effecten
een fusie tussen de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen
oplevert. Het is de bedoeling
dat het bureau in december
met een rapportage komt. Ook
wordt gekeken naar de meer-
waarde als Zelhem en Humme-
lo & Keppel aan het nisietraject
deelnemen.

Vorige week dinsdagavond werden
de handtekeningen gezet onder de
opdracht die de drie gemeenten
hebben verstrekt aan Cap Gemini
Ernst & Young. Voor Steenderen te
kende wethouder A. Baars, burge
meester A. van Beeck Calkoen
deed dit namens Hengelo en wet-

houdëï H. Boogaard plaatste de
Vordense handtekening. Het on-
derzoek van Cap Gemini Ernst &
Young kost de drie gemeenten ge
zamenlijk honderdvijftigduizend
gulden.
Het bureau is gevraagd om een vol-
strekt onafhankelijke visie te for-
muleren. Verder dient het advies
eenduidig te zijn, dat wil zeggen
dat van het bureau wordt ge-
vraagd om helder aan te geven
welke fusievariant de voorkeur
verdient. Het bureau dient verder
ook op inzichtelijke en gedegen
wijze te beargumenteren waarom
deze variant voor de betreffende
gemeenten de meeste meerwaar-
de biedt.
Het-onderzoek heeft tot doel om

de genoemde fusievarianten on-
derling, dus tegen elkaar af te we
gen en de mogelijke meerwaarde
van herindeling in deze varianten
ook af te zetten tegen de variant
waarin de gemeenten ervoor zou-
den kiezen om zelfstandig verder
te gaan. De analyse van de eventu-
ele meerwaarde van de voorlig-
gende fusievarianten wordt uitge
werkt op het gebied van bestuur,
ambtelijke organisatie, financiën
en gemeentelijke dienstverlening.
Verder is afgesproken dat Cap Ge
mini Ernst & Young de meerwaar-
de ook zal concretiseren vanuit
het gezichtspunt van 'de bestuur-
der c.q. het raadslid', 'de medewer-
ker' en last but not least 'de bur-
ger'.

Opbrengst
kollekte voor
Verstandelijk
Gehandicapten
Eind september werd in de ge
meent eVorden de NKGG-kollekte
gehouden. In het dorp Vorden en
de buurtschappen werd f 9.180,87
opgehaald. In Wichmond, Vierak-
ker en Leesten f2.206,50.
Een mooi resultaat! Alle gevers
hartelijk dank voor hun bijdrage.
En kollektanten speciale dank
voor de inzet. Mag men volgend
jaar weer op jullie rekenen?

NBvP Vrouwen
van nu
Op dinsdag 24 oktober is er een
koffiemiddag o.l.v. mevr. Aartsen-
den Harder in de Deldenzaal van
het Dorpscentrum.
Onderwerp: "Vrouwen in lokale
besturen". Mevr. Aartsen-den Har-
der zit in de Commissie Milieu en
in de commissie Welzijn, omvat-
tende: zorg, cultuur en onderwijs.
Ze vertelt graag over haar ervarin-
gen, in zowel deze als haar vorige
functies.

Iedereen is van harte welkom.

Nieuwe eigenaren De Boggelaar

Wim en Albert Postma zijn de
nieuwe eigenaren van café-res-
taurant De Boggelaar. Met na-
me Albert Postma is geen onbe-

kende in het Warnsveldse. Tot
augustus 1994 zwaaide hij de
scepter bij het Jachthuis in
Warnsveld. Nadat Albert Post-

ma het Jachthuis verkocht
werkte hij bij verschillende res-
taurants in deze regio. Toen hij
de mogelijkheid kreeg De Bog-

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds.H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. H. de Bruin, Arnhem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. L. Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur
de heer R. Reinders, Neede.

R.IC kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 2 oktober 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
22-23 oktober pastoor. G. Simons, Borculo. telefoon 0545-271383.

Weekenddienst huisartsen
27-22 oktober dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
21-22 oktober J.H.H, de Lange Lochem, telefoon 0573-254357. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekeiilmis Het Spittaal, Öpyerhoekseweg 8; tel. (0575)
592592, 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>tS-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11,00-11.30 uur (na overleg). Kraarn-
afdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45; en 18.45-19,30 uur.PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0575-551230 (dag en nacht) Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16,00 uur. Indien het bureau gesloten is» kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 GN Lo-
chem. 'tel: 0573-299299 of postbus 46, 7240 AA Lochêm. fax
0573*299298.

Ambulance 112, t>.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuurvan de huisartsen is er iemand aanwezig in deapov
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Withaai, tel. Ö575-442772:

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De StiepelDr. Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhem: Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Öost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900~8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel, 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel, 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y^Roeloft 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infomimmer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222,

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Monuta Stichting rouwccntrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
't/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30--11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
55340$; :;; ' "'. • ' '.: " " " T;; .;. ; i l , :

: : ; ••'....-.: .' •
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05. l
Góntrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05. : ; ' ; • :. : ; : H : ; - : : ; :
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12-00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
info/aanmelden via de SWOV, tel; 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen M.B-v.0.) Gymnastiek! sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel, 0573-452375 (Wiro];
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-3 59 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en "acht 0900-8844

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
plaatst.

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Verse snijbloemen van ei-
gen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon-
nebloemen en andere snuiste-
rijen J. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Te koop: oud grenen 2-
deurskast 190 x 115 x 50 cm
f 600,-. Tel. 0575-551025

• Voor tijdelijk te huur: een
mooie woonruimte, gedeelte
van een boerderij. Telefoon
0575-551602

• Te koop: Citroen BX bouw-
jaar 1988, APK juni 2001.
Vraagprijs f 2000,-. Tel. 441683
na 17.00 uur

• Te koop wegens overcom-
pleet: 3 toogschermen 180 x
180 cm, samen f 60,-. Tel.
0575-560956 tussen 18.00 en
20.00 uur

• Te koop: Nissan Primera
1.6 LX sedan, wijnrood, b.j. '91
132.000 km, Kenwood radio-
cd-speler. Auto is dealeron-
derhouden. Prijs f 8.500,-. Bel-
len na 18.00 uur 0575-555392

• Geboorte-mandala: ik te-
ken numerologische geboor-
temandala's waarbij uw ge-
boortegetallen symbolisch in
de mandala worden verwerkt.
De mandala wordt door mij
mondeling aan u uitgelegd. Te-
vens wordt hij beschreven, zo-
dat u altijd kunt terugkijken
hoe de mandala is opgebouwd
en wat de betekenis is van uw
geboortegetallen. Interesse?
Eerst wat werk van mij zien?
Dat kan. U kunt mij bellen:
0573-432974. Mijn naam is:
Margriet van Gestel, Ruurlo

• Te koop: Ford Fiësta 1.1 CL
CTX automaat, grijs metalic,
b.j. 1990, km 85.450, APK tot
2-2001, i.g.st., nieuwe banden
en remmen. Tel. 0575-553458
na 18.00 uur

• Te koop gevraagd: schone
Hollandse eikels. Peppelman,
Kerkhoflaan 1a, Vorden, tel.
0575-552728

• Te koop: videotitelgenera-
tor en een inzethaard. Tele-
foon 552076

Weekblad
Contact

ook op internet:
www.contact.nl

1 'er z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht )

Monuta
Uitvaartverzorging en -verzekering

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toe-
passing van artikel 17 WRO), tot 1 januari 2002 vrijstel-
ling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied
1982" voor het plaatsen van twee units aan de Leuke 1
te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken lig-
gen met ingang van maandag 23 oktober tot maandag
6 november 2000, ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
denkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 18 oktober 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Aardappelweek.

nieuwe oogst
JONAGOLD APPELEN
2 kilo

kogelharde
SPRUITEN KLEINTJES EN GROTEN
500' g romi :|- \ : H: 'l; M * j;: l-1' '•' ::;;H;;::n

de allereerste e*v de beste
CLEMENTINE MANDARIJNEN
15 voor

398
129
498

nieuw...
AARDAPPELSALADE
200 gram
even bokken en klaar is 't
AARDAPPELSCHOTEL
met spek en uien, 500 gram

vers gesneden

HUTSPOT
dat is nog eens lekker stamppotstart
500 g ra m 198

AARDAPPELEN ,
alle soorten, nu extra voordelig l //%
2ezak IL

Voor de beste piepers
het juiste adres

Fam.J.HUITINK
Burg. Galteestraat 3. Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 42

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen



Ons wondertje is geboren.

Trots en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Lindy

Geboren 9 oktober 2000
3665 gram en 51 cm lang.

Alexander Kappert en
Daniëlle Steenbreker

Hilverinkweg 4
7251 PH Vorden
Telefoon 0575-551951

Wil je beschuit met muisjes
eten, laat het even weten.

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

Ruben Johan

Ruben is geboren op 10 okto-
ber 2000.

Jan, Petra en Sanne
Wentink

Ruurloseweg 37
7251 LA Vorden
Telefoon 0575-554112

Wilt u beschuit met muisjes
komen eten, laat het ons dan
even weten.

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze dierbare moe-
der en oma

HENDRINA ALBERTA
JOHANNA

BESSELING-BERENDS

mochten wij uw hartelijke
medeleven ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Namens de familie,
B.G.M. Besseling

Vorden, oktober 2000

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet Divnsten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleidingen
Cursus Internet basis
(3 avonden)
- start woensdag 18 oktober

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 20 oktober
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl
Prolink punt Nederland b.v.

internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

partner van A&JS-s
................

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl

U kunt bij ons
alle kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

Want dit is de wil van mijn
Vader, dat een ieder die de Zoon
aanschouwt en in Hem gelooft,
eeuwig leven heeft.

Joh. 6 : 40

Vader, Ik wil, dat waar Ik ben,
ook zij bij mij zijn die Gij mij
gegeven hebt, opdat zij mijn
heerlijkheid mogen
aanschouwen.

Joh. 17 :24

Na een geduldig gedragen lijden, heeft de Heer in Zijn
Heerlijkheid opgenomen, onze lieve moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

PIETERNELLA MARIA
WEIJERS-LAPERRE

WEDUWE VAN JOHANNES ALBERTUS WEIJERS

Utrecht, 19 mei 1908 Vorden, 13 oktober 2000

Haar liefste wens om Hem te aanschouwen is nu vervuld.

Katwijk aan Zee: To en Jaap

Hagen-Haspe (D): Ria en Karl

Zwijndrecht: Bert en Bea

Vorden: Nel en Wim

klein- en achterkleinkinderen

Het Wiemelink 61
7251 CX Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dins-
dag 17 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op woensdag 18 oktober om 10.30 uur in de Gerefor-
meerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

IN HERINNERING VOOR GARRY
Verbaasd en vol ongeloof hoorden we het slechte
nieuws op 8-10 om 23.00 uur. Dat jij er niet meer was,
te kort maar 1 jaar, mocht je bij ons zijn.
We zijn dankbaar dat wij jou hebben leren kennen. We
hebben vreugde en verdriet gedeeld, we zullen je mis-
sen Garry.
Wij wensen Garry's familie en vrienden in Engeland
veel sterkte toe in de komende dagen.

Al je vrienden van Café Uenk in Vorden

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van mevrouw

W.A. NORDE-GROTENHUYS

Zij was vanaf de oprichting lid van ons koor.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor

Vorden, 8 oktober 2000

HENK PETERS
8 okt. '1949 - 1 sept. 2000

Levens-zin

Die dag werd er een punt gezet
achter de volzin van zijn leven.
Maar wie geloven durft, die let
op het vervolg dat werd geschreven.

Want die dag nam de Meester 't werk
van Zijn vermoeide leerling over.
Met rode letters klaar en sterk,
schreef Hij eronder: je bent over!

En vol verwondering las hij het,
een zin, veel schoner dan zijn dromen:
God had een dubbele punt gezet,
omdat het beste nog moest komen.

Dien de Haan
In: Voor ogen die het donker zagen.'

Zoveel mensen hebben ons op verschillende manie-
ren laten merken dat ze met ons meeleefden in de
periode van de ziekte en het sterven van Henk dat het
bijna niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te be-
danken.

Op deze manier willen we u laten weten, dat het ons
erg goed heeft gedaan en we met fijne herinneringen
aan Henk en gesterkt door uw meeleven verder gaan.

Corry, Judith, Willem Jan en Radboud Peters

Boer, wat zeg je van
mijn kipschnitzels?

%I*%|ÉÖ>'••'"^Hp**

kipschnitzel
100 gr.

235
215

148
Bratwurst in ©
Blatterteig, per stuk
Casselerrib,
700 gr.

ham-preisalade,
700 gr.

gebraden
runderrollade,
WO gr.

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

4 kalkoen-
schnitzels
gebraden

170 rosbief,
1-̂ - 100 gr.

magere
X9S runderlappen,
*J=-=L 500 gr.

Nog onverwacht bereikte ons het bericht dat is overle-
den ons parochiebestuurslid, de heer

CEES HOMMEL

Zijn werkzaamheden binnen ons bestuur zullen wij in
dankbaarheid gedenken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte om
dit verlies te verwerken.

Namens het parochiebestuur,
Jaap Harmsen, voorzitter

Vorden, 9 oktober 2000

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis l)c Voorst In Kcl'dc biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• buwelljksplechtigheki
«- recepties en (bmilollsjparty's
«• pnxlnktpreM'ntaties

«• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
«• bniidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Hmnenweg 1 0 . 7 2 1 1 MA liefde
Td: (0575) 54 54 54/51 ^5 2(>
l ; ax : ( ( )S75)513505
E-imil: huisdevoorsKuHmiversal.nl
www.htiisdevoorst.nl

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het plot-
seling overlijden van ons lid

CEES HOMMEL

Zijn betrokkenheid bij de s.v. Ratti zullen wij in ge-
dachten houden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel
sterkte.

Sportvereniging Ratti

Kranenburg, 9 oktober 2000

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Getroffen zijn we door het overlijden van

CEES HOMMEL

Eigenlijk verhuisde Cees naar Vorden om het rustiger
aan te doen. Toch heeft hij zijn talenten vanaf het eer-
ste moment, dat er een beroep op hem werd gedaan,
volledig in de strijd geworpen en zich op bijzondere
wijze voor zijn nieuwe omgeving ingezet.
De gymzaal bij onze school zal ons blijvend herinne-
ren aan zijn warme belangstelling, zijn daadkracht en
gemeenschapszin.

We wensen Siny, kinderen en overige familie veel
sterkte toe.

Bestuur, team en ouders
van De Kraanvogel

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek



L E TI N DEN
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7230 HA Vonten
lel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14,00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
Van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

LADAFVAL NAAR INZAMELPUNTEN PER WIJK
m

De komende tijd valt weer veel blad van de bomen. Als de groene container vol is, verdwijnt al gauw het groene afval in de grijze container. Zonde,
want dit kost geld. Tevens kan bladafval nuttig hergebruikt worden.
Om het bladafval makkelijk bij u in de buurt kwijt te kunnen, zijn per wijk enkele inzamelpunten gemaakt. Op deze plekken, vaak parkeervakken,
kunt u alléén bladafval kwijt. Het overige groenafval moet u op de gebruikelijke wijze afvoeren (zie ook de afvalkalender).
Het bladafval wordt direct in tuinen gebruikt als bodemafdekker of verwerkt tot compost. De hergebruikmogelijkheden als meststof en bodemver-
beteraar nemen in de toekomst toe, omdat andere meststoffen niet gebruikt mogen worden.

sporthal Het Wiemeknk
tegenover nummer 55}

Park eer va kl en
Hoetaikhof O5

Burg, Galleesrr&at nabij Zutvdhof
eflat)

Veraetspfcm

Berm Nieuwstact tegenover
Landbouwschool

Parkeervakken Burg
Arkei plein

van

Parkeerplaats Vogel£aog

WETHOUDER EN HET MILIEU
heden aan het terrein. U kunt afval ook brengen naar stortplaats Arm-
hoede, Haagdijk l in Lochem.

Openingstijden:
maaandag tot en met vrijdag van 08.00 -12.00 uur en 12.30 -16.00 uur;
zaterdag van 09.00 -13.00 uur.

Voor meer informatie: bel de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu:
0575 545646, bereikbaar van 9.00 -12.30 en 13.00 -16.00 uur.

OUWAANVRAGEN

Plaats
Zutphenseweg 68a
Christinalaan 3a

aanvrager inhoud
G. Lenselink bouwen dakkapel
H.Janssen verbouwen carport

tot garage

datum ontvangst
05-10-2000
05-10-2000

De gemeente Vorden heeft met de woningcorporatie en de aannemers in
het dorp afspraken gemaakt over duurzaam bouwen. Deze afspraken zijn
nog algemeen van aard en moeten samen met de betrokken partijen ver-
der worden uitgewerkt. Woningcorporatie De Stiepel probeert al zoveel
mogelijk duurzaam te bouwen zoals bij deze woningen op Het Joostink.
Het meest opvallend aan dit project is dat de huizen kruipruimteloos
zijn. Hierdoor hoefde het bouwbedrijf geen extra grond af te voeren en
voorkom je de vorming van ongewenste gassen in de kruipruimten on-
der het huis.

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

ERGUNNINGEN

SS
• JLCC

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJE-
MEULENBROEK

Wethouder Mulderije is op donderdag 19 oktober niet in de gelegenheid
spreekuur te houden. U kunt altijd met de receptie bellen voor het ma-
ken van een afspraak.

FVALBRENGPUNT ZUTPHEN GESLOTEN

Het afvalbrengpunt Zutphen aan de Letlandsestraat is van maandag 30
oktober tot en met zaterdag 4 november gesloten wegens werkzaam-

Bouwen

Plaats
Wilhelminalaan 18

Zutphenseweg 24

Kappen

plaats
Lankhorster-
straat 12,
Wichmond

aanvrager
D.W. Pasman

Helmink Woning-
inrichting B.V.

aanvrager
J.P.Th. Kalkwijk

Inhoud
bouwen
bergruimte
verbouwen
winkel

Inhoud
vellen
3 linden

vrijstelling

herplantplicht
2 rode
kastanjebomen
en l zilverlinde
(maat 8-10)

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. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.



ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 20 oktober tot en met 30 november 2000, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:

de heer A.G. Gotink
Lankampweg 2
7251 PM Vorden
Lankampweg 2
een revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met zoogkoeien en legkippen

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
voor:

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór l december
2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be-
slist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

Biej ons in
d'n Achterhook
Zondagmeddag bun'k nog maor weer 's een keer biej ons mooie ge-
meen tehuus/kasteel Vodd'n weazn kiekn. Toon van de spitsmoes had
mièn veteld dat ze de kolommen biej de brugge an de noordkante
van 't kasteel weer opekalefaterd hadn. Volgens Toon zaog 't t'r now
weer heel mooi uut. En daor had e inderdaod gin woord tevolle met
ezeg. Dat mog zich weer laotn zien. Zo geet 't nog weer een jaor of wat
met en bladdert de boel neet wieter af.

Iets anders is 't of't geheel met de brugge now zo mooi is. A'k nao die
brugge zonder lönning kieke wo'k altied een betjen misselijk. Dat vin
ik wel zo lillijk, da's met gin penne te beschrievn. Waorumme ze daor
gin nieje lönning langs maakt ko'j gewoon neet snapn. "Gin geld",
zölt ze op 't gemeentehuus wel zeggen, 't Zal bes, a'l d'r gin moeite
veur doet, kriej ok niks.

In Reurle heb ze ok gin geld, maor daor wöd wel de hele orangerie
weer heel mooi opeknapt. Kosten een komma zovölle millioen. Waor
ze an dat geld komp? Inplaatse van laotn onderzuukn gaot ze daor
gewoon an 't wark. Waor is t'r geld?, vraogt ze zich af. In den Haag en
Arum. Now, dan gaow daor op af. En dan kriegt ze 't veur mekare.

Met 't gevolg dat die trouwpaarrjes kasteel Reurle straks volle mooier
vindt dan kasteel Vodd'n met zien kale brugge. En Vodd'n dus ok
zovölle duuzenden guldens an trouwgeld mislöp. Maor jao, Monu-
mentenzorg steet biej de Voddense raod now een maol neet boaven
an de lieste. Wöd zogaar helemaols van de lieste eschrapt. Wat dat be-
treft wone wiej hier wel tussen de grootste cultuurbabaren die d'r
bunt, biej ons in d'n Achterhook.

H.Leestman.

(S E M E) A VORDEN

OKTOBER
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

18 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-
centrum

18 Welfare De Wehme: handwerk-
middag

18 HVG Vorden: ringvergadering
in De Herberg

18 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

19 Bejaardenkring: Dorpscentrum
21 St. Vriendenkring Klein Axen:

workshop hynotherapeute
21 Boekenbeurs in de Voorde
23 Bridgeclub Vorden: Dorpscen-

trum
24 NBvP/Vrouwen van Nu: koffie

middag
24 De Wikke: volksdansen
25 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-

centrum
25 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 PCOB: beoordeling spulletjes

in Dorpscentrum en 't Stam-
pertje

26 HVG Vorden: thema-avond
30 Bridgclub Vorden: Dorpscen-

trum
31 De Wikke: volksdansen
31 KBO: soosmiddag

Met zuivel on tour
door de
Achterhoek
Een tip voor de herfstvakantie:
met het gezin 27 kilometer fiets-
puzzelen door de Achterhoek,
tussen Ruurlo en Borculo.
De tocht is één van de acht routes
die Het Nederlands Zuivelbureau
en de ANWB hebben uitgezet on-
der het motto 'Zuivel on Tour'.

De fietspuzzelroutes voeren langs
zuivelboerderijen en andere boe-
renbedrijven. Overal kan men af-
stappen om een kijkje te nemen
achter de schermen.

Daarnaast zijn andere beziens-
waardigheden in de routes opge-
nomen. Ouders en kinderen kun-
nen er onderlinge wedstrijd aan
verbinden omdat er tijdens de rou-
tes vragen worden gesteld over de
bezienswaardigheden en over zui-
velproducten.
De Achterhoekroute begint bij de
Heggendoolhof in Ruurlo. Van
daar gaat het door een bosrijke en
landelijke omgeving via de kaas-
boerderij van de familie Zoeteman
naar Borculo. Daar zijn het Brand-
weermuseum en een oude Saksi-
sche boerderij te bezichtigen. De
tocht eindigt met een bezoek aan
de tuinen van Kasteel Huize Ruur-
lo.

Behalve in de Achterhoek kan er
met Zuivel on Tour worden gefietst
en gepuzzeld in Delfland, Drenthe,
de Zaanstreek, Het Groene Hart,
De Kempen, De Meierij en Texel.

Een brochure met deze en de zeven
andere routes is gratis op te halen
bij alle ANWB- en ANWB/VW-
kantoren en op te vragen bij Het
Nederlands Zuivelbureau, telefoon
070-3953395 en fax 070-3953220.

Collecte Dieren-
bescherming
In het dorp Vorden en de Kranen-
burg is f 3.423,50 opgehaald. Dit
bedrag wordt in de regio Zutphen
besteed, o.a. aan de dierenambu-
lance, het dierentehuis "De Brons-
bergen" en de inspectiedienst.
Hartelijk dank aan alle gevers en
zeker aan alle collectanten die ook
dit jaar weer voor de Dierenbe-
scherming op pad gingen.

1ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 20 oktober tot en met 16 november 2000 ter
inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
Rabobank Graafschap-West, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden,
voor het uitbreiden van een bankgebouw, op het perceel Zutphenseweg
26 te Vorden.

CHOOLSTRAAT OP 19 OKTOBER VAN 08.00 -12.00 UUR
AFGESLOTEN

Op donderdag 19 oktober aanstaande is van 08.00 tot 12.00 uur de
Schoolstraat afgesloten voor alle verkeer. Omdat er bij de school Het Ho-
ge een noodlokaal komt, moet een bouwkraan in de Schoolstraat takel-
werkzaamheden verrichten.

ERGADERING GEMEENTERAAD

In Gemeentebulletin van 11 oktober is abusievelijk vergeten de datum
van de raadsvergadering te melden. Deze vergadering wordt gehouden
op dinsdag 31 oktober 2000 om 19.30 uur.

•Allerhand
in 't Saksenland

t Gocr

t Ronde Bosje

Lange Weide

't Hoge Vlak

't Pastoors^
Kottiebonenpad <s

de Vei i

Kotdebonenbos

Het is alweer een jaar of vier geleden dat het boek met de
boerderij- en veldnamen in Vorden uitkwam. Dankzij het
werk van B.Bargeman, J. van den Broek en R. Kater zijn er
tal van namen vastgelegd. Namen die door de ontwikke-
ling in de landbouw en de daarmee gepaard gaande be-
ëindiging van bedrijven in de toekomst practisch niet
meer gebruikt zullen worden.

Interessanter dan de vermelde namen zijn vaak nog de
verhalen die daaraan verbonden zijn of de oorsprong. Zo-
als bijvoorbeld de boerderij Tichelman. In de naam vinden
we het "tichelen"= stenen bakken terug. In de wat men nu
noemt de kalverwei zou de steenoven gestaan hebben. Ach-
ter de boerderij Tichelman zat volddoende grondstof in de
daar aanwezige 35 centimeter dikke leemlaag. De daar
vermelde namen als oerweide en Leuk's gat zouden daar
ook verband mee houden. De gebakken stenen werden on-
der andere voor kasteel Hackfort gebruikt, zo gaat het ver-
haal.

Stenen werden er ook gebakken achter de boerderij "De
Steenkamp" aan de Hengeloseweg. Het benodigde leem
haalde men uit de leemgaten aan de Waarlerweg. De
steenoven daar stond op een hoge kamp ("hoog als een
huis") 's Winters , als er sneeuw lag, gebruikte men die
plaats als glijbaan. Ook is er nog sprake van een "Tychele-
rij" in de Veldwijk.

Soms komt men nu ook nog namen tegen waarvan de her-
komst niet helemaal duidelijk is. Zoals bijvoorbeeld "kof-
fiebonenbos" en "koffiebonenpad", beginnende bij de
kruising Baakseweg/Riethuisweg richting 't Voorde en dan
liksaf richting 't Eiler/Wichmond. Ook de naam "pastoor-
spaadje" is op dezelfde weg ingetekend.
Als verklaring voor de naam "koffiebonenpad" wordt ge-
geven dat de mensen na de kerkdienst hier men hun bood-
schappen (waaronder koffiebonen) langs liepen, maar dat
lijkt me niet erg aannemelijk. Evenmin dat het een aflei-
ding van de zwanebloem (die elders ook koffieboon wordt
genoemd) zou zijn.

Maar misschien zijn er onder de lezers die er wel een goe-
de verklaring voor hebben. Dan graag even een telefoontje
naar 551342. Nu alvast bedankt.

H.G.Wullink



Kinderboekenweek met
"Koning "Ei'delheid"

De afgelopen week vond zoals
bekend de kinderboekenweek
plaats. Uiteraard is dat ook in
Vorden niet onopgemerkt voor-
bijgegaan. De plaatselijke bibli-
otheek en boekhandel zijn daar
op ingesprongen en hebben
een programma gemaakt voor
de leerlingen van de basis-
school. Het Theater Popject
speelde afgelopen woensdag
voor 2 groepen het verhaal "Ko-
ning Ei'delheid".

De koning is een echte ijdeltuit.
Het liefste staat hij uren voor de
spiegel om zichzelf te bewonde-
ren. Hij vindt zichzelf de aller-al-
lermooiste koning van het hele

land. Daarom wil hij elke dag van
iedereen horen hoe mooi hij is. An-
toinette, de hofdame, is de enige
die hem daar nog zijn zin in geeft.
Maar dan komt er een nieuwe hof-
dame bij, Begonia....Naar aanlei-
ding van het sprookje van "De
nieuwe kleren van de keizer",
speelden ze met het gegeven ijdel-
heid. Van pruiken en korsetten tot
hoge hakken en toupetten hebben
mensen zich door de eeuwen heen
al mooier willen maken dan ze
zijn.

De spelers waren uitgedost in vro-
lijke en clowneske kostuums,
waarbij gebruik werd gemaakt van
allerlei hulpmiddelen en uitver-

grotingen zoals buik, billen en be-
nen. De 250 kinderen genoten en
volgden de gebeurtenissen met ge-
spannen aandacht. Vooraf kregen
de kinderen een papieren masker-
tje dat zij zelf inkleurden. Bijvoor-
beeld een poes, een hond een ko-
nijn of een ander dier.

Deze worden bij de bibliotheek in-
geleverd, waarbij een klein presen-
tje wordt uitgereikt. De gekleurde
maskertjes worden daarna een
tijdje in de jeugdbibliotheek opge-
hangen, zodat iedereen ze kan be-
kijken. Alle kinderen kunnen een
keurplaat, bouwplaat of puzzel bij
de boekhandel inleveren en ma-
ken daar kans op een boekenprijs.

Twee voorzitters
Internationaal
Wim Knijper
jeugdvoetbaltoernooi
In augustus j.l. werd voor het
tiende achtereenvolgende jaar
het internationale "Wim Kuij-
per jeugdvoetbaltoernooi" ge-
houden, waarbij onze nationa-
le top drie Ajax, Feijenoord en
PSV nooit ontbreken. Tijdens
dit toernooi werd afscheid ge-
nomen van Jan Borgonjen, de
voorzitter van de toernooicom-
missie en in de praktijk "het ge-
zicht" van de organisatie. Jan
Borgonjen is er in al die jaren
in geslaagd om samen met zijn
medewerkers een perfect geor-
ganiseerd toernooi neer te zet-
ten.

Vanaf heden zal het voorzitter-
schap door twee personen bekleed
worden te weten Gerard Greven en
William van der Veen. Wel zal Jan
Borgonjen als adviseur beschik-
baar blijven. De toernooicommis-
sie bestaat thans uit: Gerard Gre-
ven, Ernst te Velthuis, Henk Ho-
venga, Wim Kuijper, William v.d.
Veen en Gerrit Wentink. In augus-
tus 2001 wordt het internationale
jeugdvoetbaltoernooi voor de elf-
de keer georganiseerd. Overigens
wel een luxe probleem voor de or-
ganisatie, er hebben zich meer
clubs aangemeld dan dat er plaats
is.

Gezins-ontdektocht op
Hackfort
Op woensdagmiddag 25 okto-
ber organiseert Vereniging Na-
tuurmonumenten een gezins-
ontdektocht op het landgoed
Hackfort. Het programma be-
gint op het voorplein van het
kasteel, aan de Baakseweg 8.
Aan het eind van de dag kan de
spannende middag worden af-
gesloten met een glaasje limo-
nade of kopje koffie of thee op
het kasteel. Deelname aan de
middag is gratis voor leden van
Natuurmonumenten. Genoem-
de consumpites zijn tegen kost-
prijs verkrijgbaar. Vooraf aan-
melden is niet nodig.

SPANNEND
De boswachter weet de spannend-
ste en mooiste plekjes te vinden in
het bos. De beste plek om beuken-
nootjes te zoeken, maar ook plek-

ken waar allerlei "enge" beestjes
zoals spinnen en duizendpoten te
vinden zijn, of paddestoelen in de
prachtigste vormen en kleuren.
Neem, als het kan, een verrekijker
en een handspiegeltje mee; dan
kun je de paddestoelen nog beter
bekijken. Na deze middag zal ie-
dereen met andere ogen naar het
bos kijken.

OPDRACHTEN
De deelnemers worden, wanneer
nodig, verdeeld in groepen en
gaan op weg met een boswachter
van Natuurmonumenten. Onder-
weg laat hij of zij allerlei dingen
zien, soms krijgen de kinderen
een kleine ontdek-opdracht. De
middag is geschikt voor kinderen
in de leeftijdsgroep van ca. 4-14
jaar en hun (groot)ouders. Info: tel.
(026) 352 34 56.

Voetbal

WVorden
SC EIBERGEN-VORDEN 1-1
Vorden heeft in de wedstrijd tegen
Eibergen 80 minuten het spel ge-
domineerd, maar had niet het raf-
finement en het geluk om het gro-
te overwicht om te zetten in doel-
punten. De wedstrijd was overi-
gens meer dan het aankijken
waard.

Vorden had gekozen voor een ge-
wijzigd spelconcept. Met name de
vleugelspitsen van Eibergen zijn
zeer snel en gevaarlijk en boven-
dien beschikt het over een gemak-
kelijk scorende centrumspits. Den-
nis Wentink speelde als verdedi-
gende middenvelder en Rob Enze
rink gaf de vleugelverdedigers con-
sequente rugdekking.

Direct vanaf de aftrap nam Vorden
het heft in handen, maar was wat
onnauwkeurig in de passing,
waardoor de spitsen te veel balver-
lies leden. De eerste kans van de
wedstrijd was voor Ronald de
Beus, maar hij kon keeper Schilde-
rinck niet verrassen. Broer Ronnie
was even later dichter bij de ope
ningsscore, maar de keeper kon de
bal nog met een sliding uit zijn
doel werken. Dennis Wentink
kwam in goede schietpositie,
maar zag zijn schot mislukken.
Vanwege het uitvallen van Rutger
Wullink met een blessure werden
de posities in de achterste linie
wat omgezet.
De eerste aanval van Eibergen was
er direct een met groot gevaar. De
spits van Eibergen kreeg iets te
veel ruimte en Rob Enzerink kon
alleen nog aan de noodrem trek-
ken .hetgeen hem een gele kaart
kostte. In de 35e minuut kreeg

Ronnie de Beus een uitgelezen kan
som de ploeg naar de verdiende
voorsprong te schieten. Hij kwam
vrij voor de keeper te staan en zag
zijn wippertje over de keeper nog
juist aangeraakt. Vorden wa sin de-
ze fase van de wedstrijd heer en
meester op het veld. Het kreeg via
de Beus en Wentink uitstekende
scoringsmogelij kneden, maar zij
vonden de goedkeepende Schilde
rinck steeds weer op hun weg. Ei-
bergen probeerde wel het spel te
verleggen, maar de spitsen werden
aan banden gelegd. De Vordense
achterhoede stak goed in elkaar.
Met name Erik Rakitov was de
snelle spits Jordi Pit steeds weer te
slim af, zodat hij zelden in balbe
zit kwam.
Eibergen mocht haar handen
dichtknijpen dat kon worden ge
rust met een dubbelblanke stand
op het scorebord.

Het was toch weer Vorden die haar
wil aan de tegenstander oplegde.
Eibergen werd vastgezet op eigen
helft en Vorden creëerde zich di-
verse kansen via Verkijk en Wen-
tink. Toch was het Eibergen da top
voorsprong kwam. Een vrije trap
bracht de spits van Eibergen vrij
voor Hoevers en dat betekende in
de 65e minuut tegen de verhou-
ding in 1-0.

Bij Vorden werden van Zeeburg en
Kamperman in de ploeg gebracht
om daarmee nog meer druk naar
voren te zetten. Een cornerbal van
Sandor Verkijk werd door de keep-
er uit het doel geslagen en door
Verkijk opnieuw snoeihard inge-
schoten. De keeper van Eibergen
wist echter met kunst en vlieg-
werk zijn doel schoon te houden.
Hij moest uiteindelijk toch zwich-
ten voor een kopbal in de 85e mi-
nuut van Dennis Wentink 1-1.
Vorden ging voor de volle winst,

maar had in keeper Schilderinck
een te groot obstakel, die na het
laatste fluitsignaal van scheids-
rechter van Doorn uit Wilp de
complimenten van zijn medespe-
lers in ontvangst nam.
Vorden heeft een goede wedstrijd
gespeeld, maar komt in tegenstel-
ling tot het voerig seizoen, moei-
lijk tot scoren.

UITSLAGEN 14-15 OKTOBER
Vorden Dl-Vict. Boys Dl 5-0, AZC
D2-Vorden D2 3-2, Vorden D3-Eefde
D2 9-1, Vorden El-Warnsv. Boys E2
3-3, Zutphen E2-Vorden E2 2-3,
Gaz. Nieuwl. E5-Vorden E3 3-5, Vor-
den Fl-Warnsv. Boys Fl 5-1, Gaz.
Nieuwl. F2-Vorden F2 4-2, WHCZ
F5-Vorden F4 5-2, Vorden F5-Erica
F2 2-0.
Vorden Al-Witkampers Al 2-2, Vor-
den Bl-Harfsen BI 1-5, Warnsv.
Boys C2-Vorden Cl 3-3.
Eibergen 1-Vorden l 1-1, Ajax B 2-
Vorden 2 1-2, Lochem 3-Vorden 3 1-
1, Vorden 4-Ruurlo 5 3-3, Vorden 5-
Eibergen 7 3-4.

PROGRAMMA 21-22 OKTO-
BER
Vorden 4-Witkampers 5, Vorden 5-
DEO3, Be Quick Al-Vorden Al,
Vorden Cl-V en L Cl.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/
DASH NOG STEEDS
ONGESLAGEN
Voor aanvang van de uitwedstrijd
van Pelgrum Makelaars/Dash he-
ren l tegen Avanti in Lochem,
deelden de Vordenaren met Voll-
verijs de koppositie op de ranglijst.
Om bovenin mee te blijven spelen
moest er gewonnen worden.

Trainer Johan Boerman stelde
voor het eerst zichzelf op in de ba-

sis, naast Daan Vrieler, Hans
Leunk, Herman Vlogman, Sander
Spaarwater en Robert Ellenkamp.
Ondanks de matige blokkering en
pass liepen de heren in de eerste
set uit tot 15-9. Een time-out van
Avanti keerde de set. Niet dat
Avanti beter ging spelen, de Vorde-
naren zakten weg naar een beden-
kelijk niveau. De opgebouwde
voorsprong verdween als sneeuw
voor de zon en op een stand van
16-15 kon coach Mark Droppers
het tij door een time-out enigszins
keren. De set werd uiteindelijk
winnend afgesloten met 25-22. In
de tweede set veranderde het spel-
beeld niet. Zeer moeizaam haalde
Pelgrum Makelaars/Dash de pun-
ten binnen.

De blessurebehandeling bij een
speler van Avanti op een stand van
13-11 en het uitvallen van die spe
Ier bracht hoop. Maar in plaats van
slechter spelen ging Avanti juist
beter spelen. De Lochemers kon-
den echter niet voorkomen dat de
Vordenaren de set naar zich toe
trokken met 25-21.

In de derde set leken de meege
reisde supporters op de tribune
eindelijk waar voor hun geld te
krijgen. Mark Droppers wisselde
bij aanvang Daan Vrieler. Met Ar-
jan Bikkel in het team liepen de
heren snel uit naar een voor-
sprong van 12-4. Daarna ging het
echter bergafwaarts. In korte tijd
werd de voorsprong verspeeld.
Niets leek meer te lukken, wat de
coach ook probeerde. Johan Boer-
man werd vervangen door Daan
Vrieler en time-outs op 18-19 en 22-
19 bleken geen vruchten af te wer-
pen. Geen pass leek nog goed aan
het net te komen, zodat de verras-
sing uit de aanval werd gehaald,
als er al werd aangevallen. De set
ging met 21-25 naar Avanti.

Richard Bijenhof verving aan het
begin van de vierde set spelverde
Ier Robert Ellenkamp, maar de
mentale put waar de heren in ver-
keerden bleek nogal diep te zijn.
Direct keken de Vordenaren tegen
een achterstand aan. Op 10-3 en
16-6 werden time-outs aange-
vraagd. Halverwege de set kwam
het zelfvertrouwen weer terug,
maar het verschil bleef lange tijd
tien punten. De achterstand bleek
te groot om nog te overbruggen.
De set ging met 25-16 naar Avanti,
maar het goede spel aan het eind
gaf de spelers moed. Alles kwam
nu aan op de laatste set, die ge
speeld wordt tot de 15 punten. Ge
harrewar over het wel of niet moe
ten tossen om de opslag kon de
Vordenaren niet uit de concentra-
tie halen.
Dezelfde zes heren die aan het
eind van de vierde set de draad
weer oppakten begonnen voortva-
rend. Pelgrum Makelaars/Dash liet
eindelijk zien over meer klasse te
beschikken. Op het telbord stond
in mum van tijd 11-3. Even stokte
het nog en kwam Avanti iets te
rug. Het mocht niet baten.
Een dubieuze beslissing op match-
point van de scheidsrechter zorg-
de nog even voor drukte onderaan
de scheidsrechtersstoel. Het kon
niet voorkomen dat de Vordena-
ren met 15-9 en daarmee de wed-
strijd met 3-2 naar zich toe trok-
ken.

Blij met de punten, maar ontevre
den over het spel verlieten de hè
ren het veld. Aan trainer Johan
Boerman de taak om in de aanko-
mende twee weken het goede spel
weer in de groep te krijgen. Want
op zaterdag 28 oktober komt kop-
loper Vollverijs op bezoek. Dan zal
blijken of de heren van Pelgrum
Makelaars/Dash zich echt kunnen
meten met de besten.



De laatste
week
Opruimen

Opruimen

Opruimen

• goud

• zilver

ft horloges

brilmonturen

zonnebrillen

i verrekijkers

enz. enz.

Zutphenseweg 7
725! DG Vorcten
tel. 0575-551505

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

... zorg er goed voor: wie stopt met roken,
speelt langer mee.

Meer tips vindt u in de brochure: 'Opstekers voor rokers'.
Bel: 0800 300 O 300.

NederlandseM/Hartstichting

Muziekvereniging Jubal
en de

Bargkapel
geven een

Concert
i.v.m. het 50-jarig bestaan van

muziekvereniging Jubal en wel op

zaterdag
11 november
om 20.00 uur

in het St. Ludgerusgebouw in Vierakker.
De entree bedraagt f 10,-

incl. 2 consumptiebonnen.

Tevens nodigen wij iedereen uit
die onze muziekvereniging een warm

hart toedraagt op onze receptie
op zaterdag 28 oktober

van 15.00 t/m 17.00 uur in het
St. Ludgerusgebouw in Vierakker.

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

je hoort er stee<

meer van l

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURI.O
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

U kunt de Pot Oo!
Wandtegel
Oasis 24x36cm
van 28.50

I9.wvoor l W t

de wandclosetpot om precies te zijn.

Vloertegel
F/orenfia 30x60cm
van 49.00

Wandcioset
mef reservoir

drvktoets en closet pol

voor 399.00

Hoe is het toch weer mogelijk? Drie fantastische
aanbiedingen op rij. Wees er snel bij want op=op!

Aanbieding geldig t/m 28 oktober a.s. of zolang de voorraad strekt

OnbeMist de Bootste teQetspeciatist!

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • BADMEUBELS

Meeleweg 18
Tel. 0529-484661

Vrijdag Koopavond

Geerdinksweg 297
Tel. 074-2916023
Dond. Koopavond

Middenweg 55
Tel. 0598-631455
Dond. Koopavond

M.L.Kingsingel 14
Tel. 0512-544725
Dond. Koopavond

Nieuwleusen| Hengelo | Muntendam l Drachten

Smidsstraat 2
Tel. 0575-555859

Vrijdag Koopavond

Vorden

Alles wat u wilt
weten staat op
onze website:

www.tegeltoko.nl



De "Meulenbroeks" blijven creatief.

Binnenkort aan de Burgemeester
Galleestraat: "Bakkerij/Happerij 't Vervolg
Vele Vordense consumenten, ja-
renlang verknocht aan het
brood en banket van Toon en
Berty Schurink (aan de Burge-
meester Galleestraat ), kunnen
binnenkort honderd meter ver-
derop voor al deze lekkernijen
terecht bij "Bakkerij/ Happerij
't Vervolg". Een zaak dat gerund
gaat worden door mevr. Mirjam
Meulenbroek.

Sterker nog, het complete assorti-
ment van hetgeen ook de Schu-
rinks verkocht, is bij 't Vervolg"
verkrijgbaar. Dat betekent brood
van Nijkamp uit Holten, gebak van
ter Weme uit Winterswijk, terwijl
Wilfried Besselink uit Wichmond
een mix van dit alles zal leveren.
Daarnaast zijn er bij "Bakkerij/
Happerij 't Vervolg" allerhand hap-
jes, salades, broodjes gezond, klei-
ne snacks e.d. verkrijgbaar.
Dhr. Meulenbroek: "Tegenwoordig
wil moeder de vrouw bijvoorbeeld
bij een verjaarspartijtje niet de ge
hele avond in de keuken staan om
hapjes te maken. Wat is het dan
niet handig de hapjes kant en
klaar te kunnen kopen. En dat al-
les ambachtelijk bereid. En indien
gewenst thuis af te leveren". Mir-
jam Meulenbroek denkt daarbij
ook, medewerkers van bedrijven,
winkels e.d. die moeten overwer-
ken eveneens met dit "aanbod"
van dienst te kunnen zijn.

Al is de winkel (ca. 30m2) nog in de
"afrondende" fase, de Meulen-
broeks kunnen er enthousiast over
vertellen. Het wordt een zaak in de
stijl van de 19e eeuw en moeten
we ons verplaatsen naar woonsitu-
aties zo rond 1900. Dat betekent
oude grenen toonbanken. Planken
vloer, schouw met blauwe tegels
en tevens in het pand antieke te
gels met daarop allerlei oude am-
bachten afgebeeld. Als decoratie
een kachel uit genoemde jaren.
Dhr. Meulenbroek: "De trend is de
hang naar de gezelligheid van
vroeger. We willen ons daarmee te
vens onderscheiden van de moder-
ne tijd om er lachend aan toe te
voegen "broodjes en hapjes zijn ui-
teraard wel van deze tijd"!

Het kan soms raar lopen in het le-
ven. Toen Frank en Mirjam Meu-
lenbroek ruim 2,5 jaar geleden 't
Pantoffeltje verkochten, bleef Mir-
jam nog tot september jongstle
den bij "Hannie" ( (de huidige ei-
genaresse van t' Pantoffeltje), in de
keuken werkzaam. "Ik vond dat
hartstikke leuk en had voor mij
zelf zoiets van, dat blijf ik een be-
paalde tijd doen en dan ga ik echt
iets leuks voor mij zelf doen.
En dan begint het plotsklaps te
kriebelen. Toen deed zich door een
samenloop van omstandigheden
de mogelijkheid voor dit pand te
kopen ( de overname vond twee
weken geleden plaats) en ging al-
les heel snel", zo vertelt mevr. Mir-
jam Meulenbroek enthousiast.

Voor de schrijver van dit artikel
toch eens vragen wat Berty Schu-
rink ervan vindt nu het voormali-
ge concept van Berty en Toon bin-

Echtpaar Meulenbroek: "creatie f blijven ".

nenkort bij "Bakkerij/ Happerij
't Vervolg" verkrijgbaar is. Mevr.
Schurink: "Ik vind het wel leuk. Ik
heb het ook zeer op prijs gesteld
dat Mirjam en Frank al een paar
keer bij mij zijn geweest om advies
te vragen". Zoals bekend heeft zij
zelf tien dagen geleden in het
voormalige "Winkeltje" ( zoals zij
het zelf aanduidt) "Anthony's
Country Store geopend.
Mevr. Schurink: "Ik heb een fan-
tastische week achter de rug. Veel
belangstelling en een goeie ver-
koop" zo zegt ze verheugd. Over
een ding zijn zowel Berty Schurink
en Frank en Mirjam Meulenbroek
het roerend eens, de activiteiten in
beide winkels maakt dit gedeelte
van de Burgemeester Galleestraat
weer extra levendig!

Terug naar de Meulenbroeks. Zo
een florerende zaak als 't Pantof-
feltje, waarom destijds toch in hè
meisnaam verkocht?. Frank Meu-
lenbroek: "Toen wij 't Pantoffeltje
op l februari 1993 van Nico en Ti-
ne van Goethem overnamen, be
landen we wel in een zeer hecti-
sche periode van ons leven. Kijkje
terug, het waren slopende jaren.
In het voorjaar 1997 zijn we om de
tafel gaan zitten en hebben we te
gen elkaar gezegd: zo kan het niet

langer, geen tijd meer voor een
normaal gezinsleven. We stoppen
ermee.
Toen we het de kinderen vertelden
(het echtpaar Meulenbroek heeft
twee dochters, Marjolein 15 "ik
ben bijna zestien hoor" en Marloes
van 12) sprong Marloes een gat in
de lucht en riep "Joepie". Het ver-
haal is bekend, de Meulenbroeks
wilden het kalmer aandoen! Frank
vertelde aan een vriend dat hij de
zaak had verkocht. En zie wat ge
beurde er?

Dhr. Meulenbroek: "Twee weken
later werd ik gebeld door de direc-
teur van mijn vorige werkgever.
(Alvorens de Meulenbroeks naar
Vorden kwamen had Frank een
goeie baan bij een brillenfirma die
"anders dan anders" brillen op de
markt brengt) Deze vroeg mij of ik
niet terug wilde komen en ik wil-
de wel"! Thans bekleedt hij daar de
functie van coördinator van het re
gio management team. "Dus weer
terug in de brillen. Hartstikke
fijn".
Dat dhr. Frank Meulenbroek een
echte "brillenfreak" is werd mij af-
gelopen zomer duidelijk. Tijdens
het internationale jeugdvoetbal-
toernooi loop ik Frank tegen het
lijf. Zegt hij tegen mij, wat heb je

dan nu op, een dameszonnebril.
Deze opmerking, precies koren op
de molen van mijn echtgenote.
"Zie je nu wel, het lijkt als een
oen", waarop dhr. Meulenbroek er
sussend aan toevoegde, "dat is nu
eenmaal typisch bij mannen het
geval, het gaat hun erom of je met
een zonnebril goed kunt zien en
verder letten ze nergens op". Ik
dacht gelijk bij mij zelf: ze bekij-
ken het allemaal maar, ik hou de
bril lekker op, ik kan er uitstekend
door zien, lekker "zacht" aan de
ogen. En wat zag ik: een prima
toernooi!
Mevr. Mirjam Meulenbroek zal in
de "Bakkerij/ Happerij 't Vervolg"
dus de scepter gaan zwaaien, daar-
bij geassisteerd door mevr.Wunde
rink, een "oude bekende in het
vak". Zij werkte immers jarenlang
in het "Winkeltje" bij Toon en Ber-
ty en kent als geen ander het klap-
pen van de zweep. Voor Frank
Meulenbroek is de rol weggelegd
om als "klankbord voor de fami-
lie" te gaan fungeren.

Woensdag 8 november is de of-
ficiële opening en donderdag 9
november zullen naar aller
waarschijnlijkheid de eerste
broodjes over de toonbank vlie-
gen!

Amnesty
International
Iedere maand zijn er in Vorden in-
woners die thuis één of meerdere
brieven schrijven over personen
wiens mensenrechten worden ge
schonden.
Het gaat om personen waarvan bij
Amnesty International bekend is
dat hun rechten worden geschon-
den en de brieven zijn gericht aan
leiders van landen waarin de be
trekkenen wonen. Ook deze

maand bezorgt de werkgroep van
Amnesty International de maan-
delijkse voorbeeldbrieven bij de
thuisschrijvers. Eén van de brieven
is gericht aan de president van Co-
lombia.

Amnesty vraagt om een onderzoek
naar de verblijfplaats van de op 2
maart jl "verdwenen" mensen-
rechtenactivist Jairo Bedoya Hoy-
os. De activist is lid van de Organi-
satie van Inheemse Volkeren van
Antioquia (OIA). Deze organisatie

zet zich in voor de culturele rech-
ten en veiligheid van de inheemse
Emberra-gemeenschap.
Amnesty vreest dat paramilitairen
hem vanwege zijn werk hebben la-
ten verdwijnen.

Sinds enige jaren voeren verschil-
lende leden van de Emberra-ge
meenschap actie tegen de bouw
van de Urra-dam, die grote delen
van hun land zal vernietigen.
Door hun acties hebben zij te lij-
den onder ernstige mensenrech-

tenschendingen door paramilitai-
ren en veiligheidstroepen.

Om de bevolking te beschermen
heeft de OIA de neutraliteit van de
burgerbevolking uitgeroepen. On-
danks deze verklaring blijft de ge
meenschap slachtoffer van men-
senrechtenschendingen.

In de brief wordt ook gevraagd om
noodzakelijke maatregelen om de
veiligheid van de leden van de OIA
te garanderen.

Uitslag ballonnen-
wedstrijd
Ter gelegenheid van het 75ste
Oranjefeest Medlertol, afgelo-
pen zomer, waren er tal van ex-
tra aktiviteiten georganiseerd.
Zowel voor de volwassenen als
de kinderen.

Zo was er voor de kinderen o.a. een
ballonnenwedstrijd. Met het opla-
ten van de ballonnen werden de
75ste volksspelen officieel ge
opend. Door de redelijke westen-
wind werden de meeste ballon-
kaartjes vanuit Duitsland terugge
stuurd.

1. BrigitTeger (173 km, Sassenberg-
Fruchtorf) en Anne van Woerkom
(173 km, Sassenberg-Fruchtorf); 3.
Erik Ribbers (153 km, Bad Iburg); 4.
Rob Keurentjes (126 km, Greven);
5. Nienke Enzerink (103 km, Alten
Berge); 6. Lian Brummelman (102,
Nordwalde); 7. Frank Bouwmeester
(40 km, Vreden); 8. Torn Berends
(24 km, Neede).

De prijswinnaars krijgen de prij-
zen thuisbezorgd.

Lezing Klein Axen
De Stichting Vriendenkring Klein
Axen presenteert op zaterdagmid-
dag 21 oktober op de Nieuwstad 10
een interessante lezing. Lidia van
Hekken vertelt en demonstreert
hoe je op een anderen manier pro-
blemen als angsten, fobieën, aller-
gieën, rookverslaving en allerlei
anderen klachten benaderen kan.
De RIAGG en psychiatrie en de tra-
ditionele hulpverleners hebben
vaak langdurige en pijnvolle hulp-
verleners trajecten. Kan het ook
anders? Eeneffectieve therapie is
de hypno- en regressie therapie.
Lidia zal een inleiding houden
over haar werk als hypno- en
regressie therapeute. Daarbij geeft
ze inzicht in de methodes die zij
gebruikt bij de behandeling van
mensen met klachten.

Voor vragen en/of aanmelding
voor deze interessante lezing kan
men het secretariaat bellen 55 20
44.

Bridge

Bridge Club Vorden
Uitslagen maandag 9 oktober.
Groep A: 1. heren Thalen/Coster-
mans 59,7%, 2. echtp. Wullink
59,0%, 3. echtp. Vruggink 56,3%.
Groep B: l en 2 dames den Ambt-
manfThalen en dames Vreeman/
Beek 60,0%, 3. hr. Hissink/mv. v.
Gastel 50,0%. Groep C: 1. echtp.
Speulman 63,9%, 2. dames Gr. Bra-
mel/Tigchelaar 57,6%, 3. heren den
Ambtman/Kip 56,4%.

Vordense midden-
stand versiert
10-jarige Bridge-
club BZR Vorden
Het grootste deel van de Vordense
ondernemers heeft - op uitnodi-
ging daartoe - de prijzentafel van
de jubilerende bridgeclub rijkelijk
gevuld met bijdragen in natura,
cadeaubonnen en geld, zodat ie
dereen een prijs ontving. Mede
daardoor werd de viering van het
jubileum op 11 oktober een groot
feest. Aan de feestdrive deden 26
paren mee; eerste prijswinnaars: 1.
hrn. Gille/Groot Bramel 66,7%, 2.
dms. Beltman/de Leeu 63,9%, 3.
dms. den Elzen/"Hartman 61,1%.

Paardensport

LR en PC de
Graafschap
Zaterdag 14 oktober waren de Gel-
derse kampioenschappen samen-
gesteld in Barchem. Hier is Bart
Hartman met Sissy eerste gewor-
den, dus Gelders Kampioen in de
klasse L, categorie C.



• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928

x '
•'••

PESTEN
NEE!

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT EK NIET OMHEEN

NATIONAAL FONDS

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES
BerNFGV (030) 29711 97 of schrijf naar
NFGV, postbus 5103, 3502 J C Utrecht
of irtfo@nfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

RUNDERRIBLAPPEN
1 kg

VLEESRIBBEN
per kilo 3,95 3 kg

RIBKARBONADE
1kg

VERSE, DROGE of ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10,00

BALKENBRIJ kilo 5,95

10,95

10,00

9,95

Weekpakket vleeswaren

100 ar SCHOUDERHAM

IN MAGNETRON BAK - KANT EN KLAAR:

HACHEE, GOULASCH, PANGANG OF STROGANOFF 500 g 6,95

Uw vakslager D l J KG RAAF

Valeweide Bloemen en planten

0 2 BOS BLOEMEN 9,95

0 20 ROZEN 9,95

0 10 VIOLEN 5,95

O OP ALLE BLOEMBOLLEN

10% KORTING

Een volle kaart heeft
een waarde van

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

DE VALEWEIDE
BLOEMEN

Winkels in: Brummen en Twello
Markten: Vorden en Nijverdal

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
19 oktober

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

VLAAI VAN DE WEEK:

Hazelnootvlaai f 10,00

Muesli-bolletjes
6 halen 5 betalen

*l\ 'I* • j •• j * * * * * i *

Deense vlinders 1,75

In de herfstvakantie zijn we gesloten
t/m 26 oktober.

Vrijdag 27 oktober staan we weer voor u klaar

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Hoe veilig
is uw

woning
Grote sortering

veiligheids-
hang- en sluitwerk
sensorlampen enz.

Gratis advies

HARMSEN
l IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

AANBIEDING!
z a t e r d a g 2 1 o k t o b e r

InstapSysteem
Intel Pentium 533A, 64 MB, max 32 MB

sharéd AGP, 10,2 GB HDD, 100 mbt
netwerkkaart, 56k V. 90 modem

44x cd-rpm, 3D sound, 120 W speakers,
15 inch digitale monitor
inci. btwf 1945,-

TopSysteem
Intel Pentium 633A, 64 MB, Riva Dragon
TNT2 M64, 32 MB, 20,2 GB HDD, 48x

AOpen cd-rom, Creative Labs SB 128, 240
W 3D speakers, Multimedia toetsenbord,

15 inch digitale monitor
Incl. btw f 2445,-

BasisSysteem
Intel Pentium 533A, 64 MB, Riva TNT2

16MB, 10,2 GB HDD 7200 rpm,
48x AOpen cd-rom, PCI sound,

240 W 3D speakers,
15 inch digitale monitor
Incl. btw f 2145,-

GamersSysteem
Athlon 700 MHz, 64 MB, Guillemot 3D
Prophet 32 MB Geforce 256, 20,4 GB

HDD, 48x AOpen cd-rom, SB Uve Player
1024, 450 W Subwoofer, Multimedia
toetsenbord, 15 inch digitale monitor

Incl. btw f 2945,-

Heeft u interesse voor een van de systemen, bel ons voor een afspraak.

www.compusystem.nl
Voor meer informatie over onze producten of een complete prijslijst

za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960)



Zaalvoetbal

Velocitas
Velocitas speelde vrijdagavond in
sporthal 't Jebbink tegen De Te
genpartij uit Deurningen. Een
beetje een ongebruikelijke naam
voor een team, maar ondanks dat
staan ze wel bovenaan in de
Hoofdklasse. Velocitas begon met
Rob Enzerink op.de bank. Hij is
nog niet geheel hersteld van zijn
blessure, terwijl Erik Oldenhave
met een gebroken middenvoets-
beentje nog wel even afwezig is.
Jan Groot Jebbink uit het 6e was
bereid gevonden om de personele
problemen op te lossen.

Velocitas kwam in de Ie helft sterk
uit de startblokken. Het was enkel
aan de keeper van De Tegenpartij
te danken dat er niet gescoord
werd. Hij ranselde elk schot uit
zijn doel. Het Vordense team
moest het spel maken en drong De
Tegenpartij ver terug op eigen
helft. Hierdoor werd de ruimte erg
klein en op een paar speldeprikjes
na kwam Velocitas niet door de
taaie verdediging. Het kwam ge-
heel tegen de verhouding in op
achterstand. Nadat Velocitas twee
keer over met een man minder in
het verld had gestaan, tijdstraffen
voor Wentink en Tijssen, zonder
een doelpunt tegen te krijgen, luk-
te het op slag van rust wel voor De
Tegenpartij. Een puntertje kon
door keeper Gerrit Wenneker niet
gekeerd worden. Vanaf de aftrap
zocht Velocitas gelijk de aanval en
scoorde direct tegen. Een mooie
solo van Dennis Wentink werd
door Jan Groot Jebbink binnen ge-
tikt. Er hoefde zelfs niet meer af-
getrapt te worden; beide teams
konden gaan rusten.

Gelijk na rust kreeg Velocitas 2
treffers om de oren. Beide keren
was een snelle counter niet te stop-
pen en werd er fraai afgerond. Het
spel van Velocitas werd wat onrus-
tig door deze achterstand. Er werd
wat te gehaast op de aanval ge-
speeld, terwijl de verdediging van
De Tegenpartij als een huis stond.
Toch kreeg het Vordense team wel
kansen, maar er schortte elke keer
wel iets aan de afronding. Door
een treffer van Rene Nijenhuis
kwam Velocitas weer iets terug in
de wedstrijd. Hij schoot een pass
van Groot Jebbink in één keer uit
de lucht achter de verrraste keep-
er.
Ook nu kreeg Velocitas weer snel
een treffer tegen. De gasten uit
Deurningen wisten wel raad met
hun kansjes, iets wat van Velocitas
niet gezegd kon worden. In de laat-
ste 10 minuten bleef het spel heen
en weer gaan. Velocitas ging vol op
de aanval terwijl De Tegenpartij op
de counter bleef loeren. Dennis
Wentink passeerde na een goed
uitgespeelde aanval de keeper
door een schot tegen de looprich-
ting in. Uiteindelijk werd de wed-
strijd door weer een counter be-
slist. De Tegenpartij scooorde 3-5
en alles wat Velocitas daarna pro-
beerde mocht niet baten.
Zo verloor Velocitas geheel onno-
dig deze topper. Als het de kansen
net zoals De Tegenpartij had ver-
zilverd, dan het er een compleet
andere stand op het scorebord ge-
staan.

Toch was er nog iets positiefs te
melden voor de zaalvoetballers
uit Vorden. In Super de Boer
Grotenhuis is een sponsor be-
reid gevonden om het speelma-
teriaal, de ballen dus, te vervan-
gen voor nieuwe.

Voetbal

WRatti
RATTI - CUPA
Aan het winnen van deze wed-
strijd tegen Cupa werd door Ratti
zeer veel waarde gehecht. Zou
men winnen dan zou Ratti in de

middenmoot terechtkomen en en-
kele punten los komen te staan.
Zou men echter verliezen, dan zou
Ratti de aansluiting verliezen met
het midden van het rijtje.

Ratti begon gretig en verkreeg al
snel de greep op de wedstrijd. Er
werd goed druk gezet op de Cupa
verdediging. Zodoende wist Ratti
zich zeker 3 a 4 hele goede kansen
te creëren, welke allemaal niet
werden afgemaakt. Ondanks dat
de lat en de paal ook enkele malen
in de weg zaten, had er van deze
kansen op zijn minst één benut
moeten worden. Dit was dus ech-
ter niet het geval en ondanks het
grote overwicht werd met een O -
O tussenstand de gang naar de
kleedkamers gemaakt voor de
thee.

Na de rust werd het goede spel aan
Ratti zijde consequent doorgezet.
Zeker 25 minuten werd er weder-
om druk gezet en werden er kan-
sen gecreërd. Het mocht allemaal
niet baten. Daar waar Ratti alle
voorgaande wedstrijden produk-
tief bleek te zijn en goed wist te
scoren werd het deze wedstrijd na-
gelaten.
In de allerlaatste minuut kroop
Ratti zelfs nog door het oog van de
naald toen Cupa een honderd pro-
cent scoringskans niet wist te ver-
zilveren. De nul werd dus nog wel
gehouden en zodoende werd de
eindstand van O tegen O bereikt.
Een punt binnen, maar wat toch
tergde en zeker overheersde... 2
punten laten liggen.

Een jammerlijk gelijkspel, maar
wel 6 punten uit 6 wedstrijden. Dit
resoluut doorzettende en gemid-
deld elke wedstrijd één punt beha-
lende zit een stevige plaats in de
middenmoot er zeker in. Komen-
de zondag vrij om de zondag daar-
op aan te treden in de derby tegen
Sociï uit.

PROGRAMMA 21-22 OKTO-
BER
Zaterdag: Steenderen C2-Ratti Cl,
Ratti Bl-DW B5.
Zondag: Drempt Vooruit 5-Ratti 3,
Meddo 1-Ratti l (dames).

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/
DASH-FAVORITA
Afgelopen zaterdag speelde Pel-
grum Makelaars/DASH dames l
haar tweede thuiswedstrijd. De te
genstander was Favorita l uit
Dinxperlo, die allebei de wedstrij-
den nog had gewonnen. De bal
voor de wedstrijd werd deze keer
geleverd door Rabobank.
In het begin van de eerste set
kwam men niet echt in de wed-
strijd, door een goede service van
Favorita. In de tweede helft van de
eerste set kwam men meer in het
spel en begon men punten te sco-
ren. De achterstand was echter te
groot om de tegenstander nog in
te halen. Daardoor verloor men de
set met 20-25.
De tweede set begon meteen goed;
lekker het eigen snelle spelletje.
De tegenstander kon het niet goed
bijbenen en Dash kon de set win-
nen met 25-21. De derde set verliep
hetzelfde als de tweede en werd
overtuigend gewonnen met 25-18.
De vierde set liep tot 12-12 gelijk
op, maar toen zette Dash er een
versnelling op en liep men uit tot
23-15. De tegenstander kon echter
wel were terugkomen tot 24-21,
maar daarna maakte Hanneke
Haljers met een zoveelste vernieti-
gende harde slag een einde aan de
wedstrijd. De 4 punten waren bin-
nen. Het was een mooie wedstrijd,
ook voor de toeschouwers.
Aankomende zaterdag is men vrij
en zeterdag 28 oktober speelt men
in Neede. Wi men ze weer in Vor-
den zien spelen? Kom dan op 4 no-
vember naar de officiële presenta-
tie van het nieuwe tenue van de
nieuwe sponsor Palgrum Make-
laars. Dash speelt dan tegen Longa
2 uit Lichtenvoorde.

olitie varia GROEP VORDEN

6 oktober
Op de Zutphenseweg ter hoogte
van de ALDIvond een aanrijding
plaats, waarbij een bestuurster uit
Zutphen, die linksaf de oprit van
de ALDI op wilde rijden, een Vor-
dense bestuurder die richting het
centrum wilde niet voor liet gaan.

Een bestuurder uit Arnhem par-
keerde 's avonds zijn personen-
auto op de parkeerplaats bij "de
Tuunte". Toen hij later op de
avond terugkwam bij zijn auto,
bleek dat zijn personenauto was
aangereden en beschadigd. De
identiteit van de bestuurder die de
aanrijding heeft veroorzaakt is
niet bekend.

7 oktober
Op de Zutphenseweg heeft men in
een woning geprobeerd in te bre-
ken door gaatjes te boren in een
kunststofkozijn. Men is niet bin-
nen geweest.

8 oktober
In de nacht van 7 op 8 oktober is er
aan de Zutphenseweg een achter-
licht van een bedrijfsauto ver-
nield.

9 oktober
In de nacht van 8 op 9 oktober is er
op de Raadhuisstraat bij het

Dorpscentrum een fietsenrek ver-
nield.
Op de Hengeloseweg ter hoogte
van perceel 6, vond een aanrijding
plaats tussen een personenauto en
een bromfiets. De bestuurster uit
Vorden wilde de Hengeloseweg op-
rijden; hierbij liet zij de bromfiet-
ser uit Almen niet voorgaan.

10 oktober
Oud en Nieuw is het nog lang niet.
Dit weerhoudt de jeugd niet om al
vuurwerk af te steken. Overbodig
te zeggen dat het afsteken van
vuurwerk in deze periode straf-
baar is.

11 oktober
Op de Ruurloseweg ter hoogte van
de Kostedeweg vond een aanrij-
ding plaats tussen twee bedrijfs-
auto's. De bestuurder uit Winters-
wijk reed op de Ruurloseweg, voor
hem reed een bestuurder uit Kra-
nenburg met aanhanger. Deze wil-
de links afslaan de Kostedeweg op.
De bestuurder uit Winterswijk
had dit niet in de gaten en botste
tegen de aanhanger van zijn voor-
ganger. Beide voetuigen hadden
aanzienlijke schade.

Op de Enkweg was er bij een aan-
nemersbedrijf rookontwikkeling
in een afzuiginstallatie. Bleek dat

er een lager van de electromotor
warm was gelopen, waardoor de
rookontwikkeling was ontstaan.

12 oktober
Op de Wildenborchseweg ter
hoogte van de Wientjesvoortweg
vond een aanrijding met een ree
plaats. Ter hoogte van bovenge
noemde kruising stak een ree de
rijbaan over en werd daarbij aan-
gereden door een bestuurder uit
Lochem. De ree overleefde de aan-
rijding niet.

Op de Dorpsstraat werd door een
groep jongeren vuurwerk afgesto-
ken. De politie sommeerde de
groep weg te gaan. De groep ging
weg op l jongen na. Hij wilde niet
vertrekken. De jongeman uit Vor-
den is aangehouden. Proces-Ver-
baal wordt opgemaakt.

Voetbal

WSociï
UITSLAGEN
Sociï Al-Columbia A2 6-0, Sociï Cl-
Ratti Cl 5-0, H en K El-Sociï El 4-
10, Steenderen El-Sociï E2 5-0, So-
ciï Fl-DZC F2 19-0.
De Hoven-Sociï 1-4, Epse 3-Sociï 3 4-
0, Sociï 4-Gorssel 5 1-6, Sociï 5-Die
rense Boys 51-2.

PROGRAMMA 22 OKTOBER
Dierense Boys 3-Sociï 2.

(Advertorial)

Fiscaal aantrekkelijk beleggen,
ook in het nieuwe belastingstel-
sel

In deze Beurspraat komen een
aantal beleggingsvormen aan de
orde, die ook na de invoering van
het nieuwe belastingstelsel fiscaal
aantrekkelijk zijn. We doelen hier
op maatschappelijke beleggingen.
Voorbeelden van maatschappelij-
ke beleggingen zijn beleggingen
in het kader van groenbeleggin-
gen en beleggingen die vallen on-
der de zogenoemde Tante Agaath-
regeling.

De Tante Agaath-regeling
De Tante Agaath-regeling is door
de overheid in het leven geroepen
voor startende ondernemers, om
gemakkelijker geld te kunnen Ie
nen. In dit kader geeft de
Rabobank Tante Agaath Obligaties
uit. De Tante Agaath Obligatie
biedt u een aantal zekerheden. De
rente wordt jaarlijks uitgekeerd op
een vast moment en aan het einde
van de looptijd ontvangt u uw vol-
ledige inleg gegarandeerd retour.
De Tante Agaath Obligatie is niet
onderhevig aan koersfluctuaties.
Met het geld dat u belegt in de
Tante Agaath Obligatie verstrekt
de Rabobank een lening aan star-
tende ondernemers met een rela-
tief lage rente.

Groen beleggingen
In het kader van groen beleggen
heeft de Rabobank de Rabo Groen

Obligaties in het leven geroepen.
Net als de Tante Agaath Obligaties
is de Groen Obligatie een uiterst
veilige belegging. Jaarlijks ont-
vangt u een vaste rente en aan het
einde van de looptijd ontvangt u
gegarandeerd de gehele inleg re
tour. Het bedrag dat u belegt in
Rabo Groen Obligaties wordt ge
bruikt voor het verstrekken van fi-
nancieringen aan door de over-
heid erkende milieuvriendelijke
projecten. Zo worden milieuvrien-
delijke investeringen zoals bijvoor-
beeld in windenergie of biologi-
sche landbouw gestimuleerd.

Maatschappelijke beleggingen
fiscaal bekeken
Onder het huidige belastingstelsel
worden rente en dividenden (met
uitzonderingen van een aantal
vrijstellingen) progressief belast
met inkomstenbelasting. Voor ren-
te ontvangen op een Tante Agaath
obligatie geldt een extra rentevrij-
stelling van ƒ 5.000,- per persoon.
Rente ontvangen op Groen
Obligaties is in zijn geheel vrijge
steld van belasting.

In het nieuwe belastingstelsel wor-
den de verschillende inkomsten
belast in drie zogenoemde boxen,
Inkomsten uit arbeid, winst en on-
derneming, inkomsten uit de ei-
gen woning en periodieke uitke
ringen zullen progressief worden
belast in box I tegen maximaal
52%. Dit is vergelijkbaar met de be
lastingheffing in het huidige stel-
sel. Vermogen wordt in box III be
last met 1,2% vermogensrende-
mentheffing, waarbij per persoon
ƒ 37.463,- (€ 17.000,-) is vrijgesteld
(dit is in de vorige Beurspraat na-
der toegelicht)

In het nieuwe belastingstelsel be
horen maatschappelijke beleggin-
gen (zoals dus ook de Tante Agaath
Obligatie en de Groen Obligatie)
tot box III. Voor deze maatschap-
pelijke beleggingen geldt een ge

zamenlijke vrijstelling van de ver-
mogensrendementheffing tot een
maximum van ƒ 100.004,- per per-
soon (€ 45.380,-).
Voor groenbeleggingen wordt er
nog onderscheid gemaakt in be
leggingen aangegaan voor en na l
januari 2001.
Groenbeleggingen aangegaan
voor l januari 2001 zijn volledig
vrijgesteld van de vermogensren-
dementheffing voor een periode
van 10 jaar. Daarnaast mag u ook
nog eens 2,5% van de waarde van
uw belegging van uw inkomen af-
trekken (box I).

Een groenbelegging aangegaan na
l januari 2001 komt in de catego-
rie 'maatschappelijke beleggin-
gen' te vallen, hiervoor geldt dus
een belastingvrije som van
ƒ 100.004,- per persoon. Eveneens
bestaat hier de mogelijkheid 2,5%
van de waarde van de belegging
van uw inkomen af te trekken.

De Tante Agaath Obligatie en de
Rabo Groen Obligatie zijn beleg-
gingsvormen waarmee u op een
veilige manier kan profiteren van
fiscale voordelen, zowel nu als na
de invoering van het nieuwe belas-
tingstelsel in 2001.

Bovengenoemde informatie is ge
baseerd op de plannen zoals ze nu
bekend zijn. Aangezien het kabi-
net op dit moment nog voorstel-
len doet met betrekking tot groen-
beleggingen en Tante Agaath-be
leggingen binnen het nieuwe be
lastingstelsel, kunnen er nog ver-
anderingen volgen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg
en Rob Jonker.



;0n '7 van de week'
98

liter
2 flessen van 11,98 voor 8.'99

liter
2 pakken
van 3,99 voor

EDET SOFT TOILETPAPIER
pak 2E PAK HALVE PRIJS

71*2 pakken van 9,58 voor

3 38
m

zak
2 zakken van 4,38 voor 3 29

m

PAKALLWAYSOFA1 DAYS
2e PAK HALVE PRIJS
2 pakken van 11,98 voor

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Openingstijden:

maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur l zaterdag van 08.00 -17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn
enMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

Het plantseizoen
is weer begonnen

Buxus voor haag, bol en piramide
Coniferen voor haag en solitair
Diverse soorten heesters in container
Winter- en zomerbloeiende heide in pot
Speciale aanbieding rhododendrons en
haagconiferen 140/160 cm hoog

Iets te vieren? Geef een cadeaubon van ons bedrijf!

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

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

voor uw

Winterzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphensewcg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smilstraat 21
telefoon: 0575-558105

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

"Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Kamphuis b.v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
KokKrut 17, E.W»
'M. M7S-S129Z7

Uw ogen zijn een kostbaar bezit.
En daarom kent u het belang van een zorgvuldige

oogmeting. De Kijk- en Meetweken zijn een
uitstekende gelegenheid om voor een vrijblijvende,

deskundige oogmeting eens bij ons binnen te komen.
Want uw ogen, daar bent u zuinig op.

Tevens oogdrukmeting

HETZEL
Opticien - Juwelier

Borculoseweg 3-5 • tel. (0573) 451203 • Ruurlo
iindi 1929

De herfstvakantie staat voor de deur.

Zaterdag 21 oktober
gaan onze deuren speciaal voor jongeren tussen

O en 18 jaar open voor eengrote spaardag!

Geen spaarweek, maar één speciale dag helemaal
in het teken van Country en Western.

Dit betekent een dag vol met cowboys, indianen}

leuke activiteiten en andere verrassingen !

Vanaf10.00 uur 's morgens tot 16.00 uur
}s middags zijn jullie van harte welkom

op de kantoren Hengelo, Steenderen en Vorden.

Kom zaterdag 21 oktober en laatje verrassen!

Rabobank
Graafschap-West



Absoluut nu. 'Absolu Nu'
het absolute naaktgevoel van DIM
Deze zomer introduceerde
DIM, de toonaangevende Fran-
se fabrikant van panties, kou-
sen en bodyfashion een com-
pleet nieuw collectie-concept:
'Absolu Nu', of wel: 'Absolu, het
ultieme naaktgevoel'.

Deze collectie is gemaakt met be-
hulp van de allernieuwste en revo-
lutionaire productietechnieken en
stoffen.
De introductie op de Nederlandse
markt heeft langer op zich laten
wachten dan gepland. Al kort na
de lancering in Frankrijk bleek de
collectie zo succesvol, dat de be-
schikbare productiecapaciteit (in-
middels sterk uitgebreid) volledig
vol was.

'OP HET LICHAAM
GEMAAKT'
Voor de productie van panties en
kousen heeft DIM de beschikking
over Santoni-machines. Deze ma-
chines breien rond, waardoor tu-
bes zonder naden ontstaan en van
die tubes worden panties en kou-
sen gemaakt. DIM-breimeesters
hebben in samenwerking met San-
toni-technici deze breitechnieken
verder vervolmaakt, aangepast en
fïjngeslepen. Het resultaat daar-
van is een revolutionaire collectie
bodyfashion. De modellen, ver-
schillende slips, beha's en shirts,
zijn daardoor volledig naadloos.
Tijdens het breien kunnen de brei-
structuren worden gewisseld en
bepaalde garens worden toege-
voegd of weggelaten. Daardoor
zijn de modellen van Absolu Nu
niet alleen naadloos, maar volgen
ze ook perfect de vorm van het li-
chaam. Daar waar bijvoorbeeld
meer 'steun' of correctie nodig is,
zoals in de serie DIM Absolu Mo-
delling, worden andere breistruc-
turen toegepast en/of andere ga-
rens gebruikt. Dat gebeurt alle

maal zonder dat daar vervelende
of irriterende naden aan te pas ko-
men.

SUPER ZACHT, COMFORTABEL
EN DUN
Maar het unieke van de nieuwe
DIM Absolu Nu collecties, het tota-
le concept omvat vier verschillen-
de series, wordt niet alleen verkre-
gen door de finesse in breitech-
niek. Zeker zo belangrijk zijn de
gebruikte garens. Voor alle model-
len zijn nieuwe typen micro-ga-
rens verwerkt. De uiteindelijke
stof is mede daardoor super zacht,
comfortabel en voelt aan als een
perzikhuidje. Micro-garens zijn hè
Ie dunne garens, die zorgen voor
een uitstekende vochtregulering.
Transpiratievocht wordt, door de
unieke structuur van deze garens,
snel en probleemloos naar de bui-
tenkant van de stof getranspor-
teerd. Het lichaam blijft daardoor
altijd droog en houdt een comfor-
tabele temperatuur.

DOORBRAAK
Met andere woorden: DIM Absolu
voel je niet, zie je niet, zelfs niet
onder strakke kleding, en dus
biedt DIM Absolu het absolute
naaktgevoel. De ultieme door-
braak in naadloze (seamless) bo-
dyfashion.

NAADLOOS TOT IN DETAIL
Ultiem draagcomfort en een abso-
luut naaktgevoel waren de uit-
gangspunten bij de ontwikkeling
van het DIM Absolu Nu-concept.
Dat komt vooral ook tot uiting in
de verschillende details. Opval-
lend bij vooral de slips uit alle DIM
Absolu-series is de tailleband. Ook
deze is naadloos en dubbel aange
breid, zonder stiknaden en elas-
tiek. Er zijn in deze band wat extra

elastische (Lycra) garens meege
breid, zodat de functie perfect be
houden blijft. Het soms vervelende
ingenaaide etiket is verdwenen en
vervangen door een aan de bin-
nenkant van de tailleband ge-
drukt 'etiket'.

SPECIAAL VOOR MODERNE
VROUWEN
Optisch voldoen de verschillende
series van het DIM Absolu Nu-con-
cept volledig aan de wensen, die
moderne vrouwen aan hun body-
fashion stellen: ultiem draagcom-
fort, onzichtbare perfectie, discre
te vrijheid van beweging, tedere
zachtheid en pure esthetiek. Alle
modellen worden gemaakt in wit,
zwart en huidtint.

Absolu Nu omvat een slip, string,
tailleslip, T-shirt en shirt met spa-
ghettibandjes.

Absolu Modelling, waarin het
meest duidelijk tot uiting komt,
waartoe de nieuwste generatie
Santoni-machines in staat is, om-
vat een bandeau-beha, brassière
beha, slip, tailleslip en een 'empi-
re'-slip; een zeer hoge slip (tot net
onder de borsten), die absoluut
niet aftekent onder een strak jurk-
je. De slips zijn driedimensionaal
gebreid en modelleren het li-
chaam. De bilcontouren en een
ribbreisel ter hoogte van de bil-
naad zijn ingebreid ter ondersteu-
ning van het modelling-effect.

Absolu Fun omvat een slip, string,
beha-topje, bandeau-beha en sin-
gletshirt, die zijn uitgevoerd in
een opvallend jeugdig ogende
combinatie van fijne rib- en ruit-
jesbreistructuren.

Absolu Basic is iets lichter van ma-
teriaal en omvat een slip, string,
beha en shirt met spaghettibandjes.

ƒ 100.000,- voor Telewerk-
centrum Oost Nederland
goed besteed

Streekeigen talent muziek, cabaret, poëzie en kookkunst op 27 en 28 oktober

Pronkkamer van Gelderland
in theater Bommersheuf (Zevenaar)
De heren Rien van den Heuvel
en Humphrey Ottenhof laten in
de Pronkkamer van Gelderland
zien hoe verrassend afwisselend
en kwalitatief hoofstaand de
Gelderse volkscultuur is.

In het sfeervolle theater Bommers-
heuf te Zevenaar presenteren zij
op vrijdagavond 27 oktober en za-
terdagavond 28 oktober De Pronk-
kamer van Gelderland.

JOEP BOXSTART EN
JOS VAN AMERONGEN
Op vrijdagavond komen de eigen-
tijdse streektaalcabaretiers Joep
Boxstart uit Babberich en Jos van
Amerongen uit Angerlo. Zij bren-
gen liedjes in het Liemers dialect
over markante dorpsfiguren als
Hardy de 'Bels' en Theet Kloppen-
burg. Hun optreden kenmerkt
(zich door muzikaliteit, een hoge
grapdichtheid en flink veel vaart.

VALS PLAT
Op zaterdagavond treffen de man-
nen van Vals Plat uit Pannerden
voor het voetlicht. Snelle Wimke,
Martje Half-Watt, Jejje van de
Schielukke Draej, Teuje van den
Erdwal, Cub Kwartje, Jan van de
Klad en Vingervlugge Harrald be
schouwen in hun liedjes het leven
en werken op het platteland 'tus-
sen waoter, ward en weijes' gedu-
rende deze tijd in het 'Paand rens'
plat.

De teksten zijn serieus, humo-
ristisch, kolderiek en herkenbaar.

DE SIESMEJENNEKES
Op beide avonden treden de Sies-
mejennekes uit Groesbeek op. Dit
achttien man en vrouw sterke ge
zelschap uit Groesbeek brengt in
authentieke kledij met ouderwet-
se attributen de Groesbeekse cul-
tuur. Ze hebben de afgelopen ja-
ren een indrukwekkend repertoire
opgebouwd.
Het dorp, de mensen en hun taal
vormen het veelkleurig weefsel
dat De Siesmejennekes op hartver-
overende manier ontvouwen.

HULZERWILLEM EN
ZIENE LUU
Op beide avonden is ook present
Hulzer Willem en ziene Luu uit
Kotten bij Winterswijk. Hulzer
Willem alias Willem Wilterdink is
een volksartiest puur sang. In
Bommersheuf zullen Hulzer Wil-
lem en ziene Luu met liedjes als
Mieneke het publiek zeker in ver-
voering weten te brengen.

STREEKTAALDICHTERS
Op beide avonden treden ook de
bekende streektaaldichters Jan-
tjen Hendriksen uit Drempt en Se
bastiaan Roes uit Hengelo (G.) op.

Ook wordt bekend gemaakt wie de
wedstrijd Gelderland in Gezichten

en Gedichten en de Gelderse Kook-
prijs 2000 heeft gewonnen.

GELDERS KOOKTHEATER
De organisatoren en presentatoren
van de Pronkkamer van Gelderland
brengen op beide avonden hun
vermakelijke Gelders Kooktheater
vol muziek, humor en poëzie.

EEN BOEK MEE NAAR HUIS
Bezoekers aan De Pronkkamer van
Gelderland krijgen niet alleen een*
unieke voorstelling, maar na af-
loop kunnen zij op vertoon van
hun entreebewijs ook kiezen uit
één van de drie boeken: Gelders
Gekookt deel 2, recepten en verha-
len uit heel Gelderland, de Pijn
van de Betuwelijn, het veelbespro-
ken sociodocument over de gevol-
gen van de Betuweroute in Gelder-
land en Mo'j's Kieken wah'n
Schrievers met geschreven zelfpor-
tretten, foto's gedichten en verha-
len van zeventien streektaalschrij-
vers uit Achterhoek en Liemers. De
boeken zijn bij de entreeprijs inbe
grepen. Kaarten kunnen worden
besteld aan de kassa van Bommers-
heuf te Zevenaar, tel. 0316-524477.
Ook kan men bestellen per email:
maw.teksten@worldonline.nl of
hottenhof@freeler.nl.

Voor inlichtingen kan men bellen:
Rien van den Heuvel, telefoonnr.
0316-527471 of Hymphrey Ottenhof
026-3114936.

Telewerkcentrum Oost Neder-
land uit Barchem heeft een
nieuwe telefooncentrale.

Deze centrale heeft het Telewerk-
centrum aangeschaft van het geld-
bedrag dat zij heeft ontvangen
door het winnen van de Nationale
toekomstprijs in 1997. De nieuwe
centrale is uitgerust met veel nieu-
we technieken waardoor het TWC
nog beter kan voldoen aan de ver-
wachtingen van haar klanten.
Daarnaast vergroot het de bereik-
baarheid. Door de nieuwe tele
fooncentrale zijn zowel het tele
foon- en faxnummer als het email-
adres gewijzigd. Het nieuwe tele
foonnr. is 0573^48111, faxnr. 0573-
448112 en het emailadres info@te
lewerkcentrum.com.

De Nationale toekomstprijs is een
initiatief van Natuur en Milieu, de
NCRV, Milieu Centraal advies en
het VSB fonds. Het Telewerkcen-
trum werd de prijs toegekend om-
dat zij plattelandsvrouwen een

plaats biedt op de arbeidsmarkt in
combinatie met werk en (zorg)ta-
ken thuis. Met de prijs was een be
drag gemoeid van ƒ 100.000- wat
het TWC goed doordacht wilde
uitgeven. Het moest een goede in-
vestering zijn voor het centrum en
haar medewerkers. Een deel van
dit bedrag is nu besteed aan de
nieuwe telefooncentrale en voor
het overige deel is ook een goede
bestemming gevonden.

Telewerkcentrum Oost Nederland
ondersteunt bedrijven op verschil-
lende gebieden. Zij voert bijvoor-
beeld enquêtes uit, fungeert als
boodschappendienst of biedt on-
dersteuning bij tekstverwerking.
Daarnaast kunnen bedrijven via
de uitzend- en detacheringstak
van het TWC medewerkers tijde
lijk of structureel inlenen. Tele
werkcentrum Oost Nederland stelt
zich ten doel vrouwen op het plat-
teland (deeltijd)werk te bieden en
zo bij te dragen een goede leef-
baarheid in het buitengebied.

Tot 12 november exposeren
meerdere kunstenaars in gale-
rie 'Het Gele stoeltje' in Vorden.

Ton Kramers (Almen), Hub Quaed-
vlieg (Heijthuijzen), Elles Langen-
huijsen (Tilburg), Marijke de Kier
(Zutphen), Margret Teunissen (Vor-
den) en Janneke Bruines (Beunin-
gen). Ton Kramers heeft met zijn
schilderijen en objecten 'n symbo-
liek neergezet in de galerie. Met
zijn kleurrijke werken probeert hij
tot 'n harmonische synthese te ko-
men tussen figuratieve en abstrac-
te vormen. In zijn schilderijen is
o.a. het landschap een steeds te
rugkerend thema. Hij heeft in zijn
objecten gebruik gemaakt van een
combinatie van diverse materia-
len, zoals houtveren, pvc buis,
plexiglas en gebruiksvoorwerpen
zoals tennisballen en etensresten
o.a. sinaasappelschillen. Juist de

combinatie van de diverse mate
rialen geeft aan deze objecten een
specifieke eigenheid. De symboli-
sche objecten die in de galerie
geëxposeerd worden zijn o.a. de
Haan, Gebroken Wapen, .de Ko-
ning en Huisaltaar. Hub Quaed-
vlieg heeft een aantal keramische
objecten staan zoals 'het Paradijs'
een in lagen achter elkaar opge
bouwd en beschilderd keramiek.
Janneke Bruines laat één van haar
specifieke vogels zien. Marijke de
Kier toont o.a. een vaas in kera-
miek met glas en schalen van glas.
Met de sieraden uit de serie 'Mor-
gaine' toont Elles Langenhuijsen
haar werk en er is werk te zien van
Margret Teunissen. Deze bij zonde
re expositie is te zien in galerie
'Het Gele Stoeltje', Burgemeester
Galleestraat 36 in Vorden, open
van do. t/m za 's middags en op af-
spraak, tel. 0575-552262.

Rookworst nu
op z'n lekkerst
Wie is er eigenlijk niet mee
grootgebracht? Want als er één
lekkernij is dat thuishoort in
onze eigen 'Hollandse' keuken,
dan is het wel rookworst. Dit
traditionele produkt dat het
hele jaar door bij slager en
supermarkt verkrijgbaar is,
smaakt tijdens de herfst en
winter op z'n lekkerst.

De zomerse gerechten verdwijnen
van onze menukaart en maken
plaats voor stevige stamppotten en
maaltijdsoepen. Rookworst hoort
daarbij. Want zonder rookworst is
de erwtensoep of bruine bonen-
soep niet compleet. Bij andijvie,
boerenkool- of zuurkoolstamppot
mag rookworst zeker niet ontbre-
ken. En in een geurige ovenschotel
met winterse kool (zoals savooien-,
rode en groene kool) of met prei
smaakt rookworst voortreffelijk.
Natuurlijk zijn er nog veel meer
momenten om van een sappige
rookworst te genieten. Heerlijk als
boterhambeleg, hartig tussen-
doortje (borrelhapje) en warme
snack (op tosti's en broodjes).

SNEL EN GEMAKKELIJK
Rookworst is niet alleen heel ge
makkelijk te bereiden, hij is ook in
verschillende grootten en soorten

verkrijgbaar. Zo kan men kiezen
uit de traditionele 250 en 350
grams rookworst, maar ook uit
een voorverpakte éénpersoons
rookworst. Deze legt men in een
pan met heet water en zet hem
daarna zo op tafel. Naast de tradi-
tionele varkensvleesrookworst is
er ook keuze uit magere rookwor-
sten. Ze zijn bereid van rundvlees,
of een combinatie van rund- en
varkensvlees. Verder kan men kie
zen uit fijne en grove rookworsten.

AMBACHTELIJK BEREID
Wie van een echt ambachtelijk be
reide rookworst houdt, koopt deze
bij de slager. Veel slagers in Neder-
land maken traditioneel nog
steeds hun eigen worst en roken
deze boven eikenhouten krullen,
waaraan vaak tal van geurige krui-
derijen zijn toegevoegd. Leg de am-
bachtelijke rookworst in heet (niet
kokend) water om te wellen, dan
komen al deze rookaroma's vrij.

En dat ruikt men. Tenslotte nog
een tip: laat de worst, voordat men
deze aansnijdt, na het wellen eerst
nog een paar minuten rusten. De
vleessappen kunnen zich dan ver-
spreiden en dat komt de smaak
van de rookworst extra ten eoede.



LEEFLANG ARCHITECTUUR is een architectenburo in
Vorden die zich bezighoudt met zowel particuliere als utiliteitsbouw
door geheel Nederland.

Wij zoeken een enthousiaste

Part-time secretaresse/administratief medewerker (m/v)

voor ongeveer 2l/2 dag per week die goed kan functioneren in een
klein team. Hij/zij zal zelfstandig diverse veelzijdige taken en werk-
zaamheden binnen het kantoor moeten verzorgen.

Jouw taken zullen zijn:
• verzorgen van receptie en correspondentie;
• inkoop kantoorbenodigdheden;
• computerbeheer;
• lichte administratieve werkzaamheden;
• archivering.

Wij zoeken iemand met:
• een opleiding op MBO-niveau;
• enige ervaring met de werkzaamheden;
• kennis van werken met computers;
• flexibele instelling en goede communicatieve vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan binnen veertien
dagen na het verschijnen van de advertentie je schriftelijke reactie ver-
gezeld van je persoonlijke gegevens t.a.v. Henk Leeflang naar:

LEEFLANG ARCHITECTUUR Raadhuisstraat la. 7251 AA Vorden

Restaurant

De Tuinkamer

Wild eten in De Tuinkamer
Gezellig een aperitief drinken hij de open haard en vervolgens genieten van
mooie wildgercchtcn met uitzicht op het prachtige Achterhoekse coulissen-

landschap? Dat kan in ons serre-restaurant De Tuinkamer.

Naast de a la carte gerechten op onze menukaart serveretï we een mooi
viergangen wildmenu en ons menu saisonnier,

een driegangen seizoensmenu.

Zondag 26 november organiseren wij een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
Voor informatie en reserveringen:

RESTAURANT DE TUINKAMER
HOTEL-BOERDERIJ DE HERBERG

Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo • Telefoon 0573-452147

Gezocht:
29 mensen

die serieus hun gewicht
willen beheersen.

Tevens parttimers gevraagd
Bel Marian

Tel. 0544-464164

en showroom-

ezoekaan

Wesselfofc-pegro
'"' "«Ssii..:..

is dan ook

gegarandeerd.
i

Leen succes,,

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN:
opengesteld voor de laatste

keer dit jaar op
zondag 22 oktober

van 10.00 tot 17.00 uur.
Entree f 10,- p.p.; tot 9 jaar gratis.

W E I S S E L l N K - D E G R O
Zutphen «Contrescarp 2 «Telefoon: (0575) 517656 «Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
Openingstijden: magazijn
ma. t/m vr: 07.30-17.00, za. 09.00 tot 13.00

Rowi Elektro
houdt weer haar jaarlijkse

open dag
op zaterdag 21 oktober in Hengelo

Ook dit jaar weer spectaculaire
aanbiedingen. Nu of nooit...

Philips digitale
satellietontvanger
voor ontvangst van Nederland 1, 2, 3 • RTL 4, • RTL 5 enz. enz.

deze dag voor f 1099,-
compleet, inclusief plaatsen
aanbieding alleen geldig indien er een bestaande analoge set
aanwezig is.

Philips breedbeeld
t-v/s QQQ -
vanaf *J *0 *0 ff

Wasautomaten
1000 t/pm vanaf

Was drogers
vanaf

799,-
399,-

Graag tot ziens aan de
Rijnweg 24 te Hengelo
(de Rijnweg is een gedeelte van het wegracecircuit DE VARSSELRING)

De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.
Rowi Hengelo (Cld.)

Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b

7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290

Fax 0315-298800

Koop het bij de man
die het repareren kan!

WEEKBLAD CONTACT
J f KUNT f R MIST OMHEEN

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Boekenbeurs
Stichting Veiling Commissie Vorden

Zaterdag 21 oktober in de Voorde te
Vorden van 09.30 tot 16.00 uur.

Grote collectie mooie tweedehands boeken
en platen voor leuke aantrekkelijke prijzen



Leden In Stap en Draf
vallen in de prijzen
bij Samengestelde

Menwedstrijd
Na het Nederlands kampioenschap Samengestelde Menwedstrijd stond voor de
organisatie In Stap en Draf op zaterdag en zondag (7 en 8 oktober) de volgende
wedstrijd al weer op het programma. Evenals bij het NK was het ook deze keer
slecht gesteld met het weer. ijammer, maar het is niet andersi, was de reactie van
In Stap en Draf.

Zaterdag waren de onderdelen dressuur en vaardigheid. Zondag volgde de spectaculaire
marathon. Drie leden van In Stap en Draf vielen in de prijzen. In de klasse l Ien2-span
paard was B. Pellenberg de sterkste. A. Ebbers (Zelhem) was dat in zijn klasse 4-5-5 Z 2-
span pony. Bij de l en 2-span pony klasse 2 en 3 werd V. van Hoof tweede.
Voor de beste in de drie onderdelen Én lid van In Stap en Draf was de Sessink-wisselbe-
ker te verdienen. Deze beker werd gewonnen door Vordenaar B. Pellenberg.
Voor de Vereniging van het aangespannen paard In Stap en Draf waren het de laatste tijd
drukke dagen. Het begon met een koetsentocht gevolgd door het Nederlands Bonds-
kampioenschap Samengesteld en als laatste de Samengestelde Menwedstrijd. De organi-
serende vereniging In Stap en Draf heeft met haar vele vrijwilligers en medewerkers la-
ten zien veel organisatietalent in huis te hebben.

Uitslagen Samengestelde Menwedstrijd 7 en 8 oktober
De Hietmaat Hengelo Gld.:

l en 2 span pony klasse 1:1. Mw. T. Hulsman 123.07. 2. j. Huisman 142.87.
l en 2 span pony klasse 2 en 3:1. M. Heideman 108.47. 2. V. van Hoof 110.93
(lid eigen vereniging).
l en 2 span paard klasse 1:1. B. Pellenberg 109.13 (lid eigen vereniging).
2. W. Baars 232.67
1 en 2 span paard klasse 2 en 3:1. Mw. S. van Heesch 105.33.
2.J.Testerinkll3.07.
2 span pony klasse 4-5-5 Zwaar: 1. A. Ebbers 111.60 (lid eigen vereniging).
2.M.Nijhofll4.20.
4 span pony-paard klasse 2-3:1. R. Hazelaar 141.47. 2. Mw. E. Bos 321.87.
2 span paard klasse 4:1. P. de Kort 130.67. 2. R. Wopereis 137.40.
2 span paard klasse 5-5 Zwaar: 1. R. Letteboer 105.67.
2. H. Kruisselbrink 127.27.
4 span pony-paard 4-5 Zwaar: 1. D. Neerincx 126.20. 2. Sj. Ranzijn 156.93.
Horse concours: 1. M. Elders 249.23.
Sessink beker gewonnen door B. Pellenberg.
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VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

FILIAAL ZUTPH6N FILIAAL RUURLO

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

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251



Schwarzmeer Kosaken-Chor
in de Antoniuskerk te Kranenburg
Op maandagavond 30 oktober
in Antoniuskerk Kranenbrug/
Vorden. De europatournee van
Schwarzmeer Kozakken-Koor
ware triomftocht.

Sinds jaren weet het Schwarzmeer
Kozakken-Koor steeds weer zijn
publiek enthousiast te krijgen.
Nauwelijks hangen de intussen
'historische' plakkaten (het origi-
neel stamt uit jaar 1958, getekend
door Peter Orloff) met in vet ge-
drukte letters de naam van het
koor, begint ook al de run op de
voorverkoop-adressen.

Het koor gaf (en geeft) concerten
in geheel Europa: Ierland, Enge
land, Frankrijk, Italië, de Benelux,
Zwitserland, Oostenrijk en Tsje-
chië. Talrijke CD-releases tonen de
grote bandbreedte van het koor
aan, de vele tv-optredens getuigen
van de populariteit van dit tradi-
tiekoor.

Toen Peter Orloff na de dood van
zijn vader begin 1991 de leiding
naast Nasko Kirtscheff overnam,
stond voor hem vast, dat zijn me-
dewerking bij het koor een vaste
regeling zou worden, voor zover
zijn afspraken het loelaten.

Het Schwarzmeer Kozakken-Koor
zal ook toekomstig door voortdu-

rend instuderen van nieuw reper-
toire, discipline en de traditie aan
een grote naam, verplicht zijn pu-
bliek enthousiast weten te krijgen.
Hun opgave daarentegen blijft on-
veranderd; de mooie Russische
melodieën tot vreugde van de luis-
teraars te laten weerklinken én ge
tuigenis af te leggen van de geest
van dat oude onvergankelijke Rus-
land, dat vaak door het dagelijkse
gebeuren in de vergetelheid ge
raakt.

Na de eerste wereldoorlog werden
buiten Rusland enkele kozakken-
koren opgericht. Dankzij hun on-
overtroffen zangkunst en rijkdom
aan melodieën vonden zij vrij snel
een trouw publiek. Boris Ledkovs-
ky was in 1938 de oprichter van
het 'Schwarzmeer Kosaken-Chor'.

Hij had met zijn ensemble twee
doelstellingen: 1. het instand hou-
den van het Russische volkslied en
kunstlied door het geven van con-
certen. 2. als koor van de synode
van de orthodoxe kerken in Duits-
land kerkdiensten plechtig op te
luisteren en de geestelijke liederen
van de oosterse kerk voor een
vriendenkring toegankelijk te ma-
ken. Beide doelstellingen eisten
van het koor en de dirigent grote
differentiatie. Het koor vervulde
de twee doelstellingen met een on-

gekende precisie. De uitstekende
beheersing van alle maten en vo-
cale nuances vestigde en waar-
borgde de reputatie als belangrijk-
ste koor.

Nadat Boris Ledkovsky een eervol-
le benoeming als professor van de
zangakademie te New York kreeg
en dirigent van het Metropolieten-
koor werd, nam Andrej Scholuch
in 1951 de muzikale leiding van
het koor over.

In 1955 werd in afspraak tussen
Boris Ledkovsky en de broeder-
hulp 'Lemgo', van de Lippische
Landeskirche de muzikale leiding
van het koor aan de uitermate er-
varen Sergej Horbenko overgedra-
gen. Horbenko was dirigent van de
opera in Kiew en professor aan de
Hogeschool voor Muziek in Kiev.

Aan de onvermoeibare inzet van
de theoloog Nikolai Orloff was het
te danken, dat de talrijke kerkcon-
certen met behulp van de broeder-
hulp van de Lippische Landskerk
als beschermheer plaats konden
vinden. In 1967 ontving Nikolai
Orloff alle rechten aan het Schwarz-
meer Kozakken-Koor van de Lip-
pische Landeskirche.

Na de dood van Nikolai Orloff
1990 nam zijn zoon Peter N. Orloff

met Nasko Kirtscheff de leiding
met een nieuw koor over.

Door het voortdurend instuderen
van nieuwe liederen uit de rijke
schat van Russische liederen kon
het koor onder leiding van Orloff/
Kirtscheff haar grote tourneën
door Duitsland en heel Europa
met een afwisselend programma
succesvol presenteren. De doelstel-
lingen van het koor zijn onveran-
derd: de mooie Russische melo-
dieën tot grote vreugde van het
publiek ten gehore brengen en de
geest van het oude vergankelijke
Rusland door de zang van het
'Schwarzmeer Kosaken-Chor' te
laten herleven.

DE KOZAKKENKOREN
In het jaar 1921 richtte Serge Jaroff
in Galipolli zijn Don Kozakken
Koor op. In 1923 had het Originele
Don Kozakken Koor Serge Jaroff
zijn eerste professionele optreden
in Wenen. 55 jaar bereisde het
koor meermaals de wereld, die het
met zijn magische klanken beto-
verde. In 1979 hield het al, bij hun
leven tot legende geworden koor,
wegens leeftijdsredenen op. Begin
oktober 1985 stierf Jaroff op 89-ja-
rige leeftijd in de USA.

Bijna parallel aan de Don Kozak-
leen werd in het jaar 1924 het Oer-

al Kozakken Koor onder de diri-
gent Andrej Scholuch in Parijs in
het leven geroepen en gasteerde
eveneens in europese steden.

In het jaar 1938 werd in Duitsland
de ook intussen tot legende ge
worden Schwarzmeer Kozakken-
Koor opgericht. Dirigent en me
deoprichter was Boris Ledkovsky.
Onder het patronaat van de inter-
ne missie van de evangelische kerk
(broederhulp) gaf het koor overwe
gend concerten in kerken. In 1955
nam Serge Horbenko het koor over
en bracht het op een artistieke
hoogte, die hem de hoogste waar-
dering van de critici en succes op
de podia van Europa bracht. Aan
de onvermoeibare inzet van de
theoloog Nikolai Orloff had het
koor zijn talrijke 'kerkelijke feestu-
ren' te danken.

Hun erfenis lieten de Kozakken
achter en tot vandaag wordt hun
muziek door emigranten in het
westen, maar ook in de Sovjet Unie
zelf, gekoesterd. En derhalve komt
de zin van de Pruisenkoning Ere
denk de Grote uit, die eens zei:
'Men kan de Kozakken uitroeien,
ze echter nooit overwinnen'.

Kaarten zijn verkrijgbaar in Vorden
bij de VW (Bruna), Raadhuisstraat
25 en fa. Sueters. Dorpsstraat 15.

Plaatsgenoot schreef roman over zijn jeugd
Deze week verschijnt bij Uitgeverij de Walburgpers in Zutphen de
roman'Huilen in de Zon', geschreven door plaatsgenoot Harry van
Rijn die in dit boek zijn bijzondere jeugd beschrijft. Bijzonder,
omdat hij als knaapje van zeven jaar als wees werd geplaatst in wat
in de jaren dertig van de vorige eeuw een opvoedingsgesticht werd
genoemd. Schrijver/journalist van Rijn kreeg in onze gemeente be
kendheid o m dn t hij in de afgelopen jaren een actief aandeel heeft
gehad in veel vrijwilligerswerk. Hij heeft als creatieve motor in een
werkgroep vele jaren geijverd voor de realisering van het fietspad
tussen Vorden en Ruurlo. Vorig jaar was hij de bedenker en eind-
redacteurvan het boek Vorden '99', het zeer geslaagde 'portret van
een dorp op de grens van twee eeuwen'. En de laatste anderhalfjaar
was hij een van de stuwende krachten achter de totstandkoming
van het Heiligenbeeldenmuseum in de Antoniuskerk op de Kra-
nenburg. Een interview met deze zeer actieve 77-jarige vrijwilliger
die na precies zeventig jaar zijn bijzondere jeugd beschrijft.

Welk verhaal wordt verteld in de
roman 'Huilen in de zon'?

Dat is het verhaal van een kleine
zevenjarige jongen. Zijn vader is al
overleden als hij in het jaar 1930
op een dag wordt opgehaald van
een school in Amsterdam omdat
zijn moeder al maanden in het zie
kenhuis ligt en hij - zoals de bo-
venmeester belooft - een poosje

-^ naar een vakantiekolonie mag.
Maar dat klopt niet; het blijkt een
gesticht te zijn in Hoenderloo
waar 250 jongens worden opge
voed.

Als kort daarna zijn moeder over-
lijdt moet hij voorgoed in de in die
tijd erg strenge inrichting blijven.
Als jongste en kleinste van de
groep van 25 jongens wordt hij ge
pest en geslagen en overleeft hij
maar nauwelijks een eetstoornis.
Hij groeit op als een verschoppe
ling die de liefde van een moeder
mist en de bescherming van een
vader.

'Huilen in de zon' is dus eigenlijk
een zielig verhaal, een soort Ne-
derlandse editie van het boek 'Oli-
ver' van Charles Dickens?

lijke jaren blijkt dat hij, dank zij
een helder verstand en een groot
aanpassingsvermogen, zijn plaats
vindt in de groep en meer zelfver-
trouwen krijgt. Hjj krijgt vriend-
jes, wordt door de leiding ontdekt
en geholpen om zich te ontwikke
len. Hij is daarbij in staat zich te
rug te trekken in een fantasiewe
reld, leest en leert alles wat hem
onder ogen komt. Na twaalf jaar
beheerst hij als typograaf een vak
en in 1942 gaat hij werken op een
drukkerij in Apeldoorn. Dat is de
eerste bevrijding.

Als hij 21 jaar en volwassen wordt
is hij voor het eerst helemaal zelf-
standig. De tweede bevrijding. In
april 1945 viert hij de derde en vol-
ledige bevrijding als hij, intussen
ondergedoken en werkzaam als
boerenknecht, in Twente door Ca-
nadezen wordt bevrijd. Een nieu-
we toekomst begint. Daar eindigt
het boek dat in een kort naschrift
zijn verdere levensloop beschrijft.

Het verhaal van de hoofdpersoon
van dit boek gaat dus over uw ei-
gen leven? Waarom heeft het ze-
ventig jaar geduurd voor dit boek
werd geschreven?

Toch niet. Want na de eerste moei- Een logische vraag. Het antwoord

is eenvoudig. Wie leeft van zijn
pen kan het zich niet veroorloven
zo'n driehonderd uur te besteden
aan het schrijven van een boek dat
misschien nooit wordt uitgegeven.
Pas de laatste twee jaar heb ik met
moeite de tijd gevonden dit boek
te schrijven omdat ik toch mijn Ie
vensverhaal wilde vastleggen voor
onze kinderen en kleinkinderen.
Dat ik er een uitgever voor heb ge
vonden dank ik ook aan het feit
dat de Hoenderloo-groep, waar ik
destijds ben opgevoed, binnenkort
anderhalve eeuw bestaat. Dankzij
dit jubileum en de positieve be
oordeling die het manuscript van
de uitgever kreeg, werd de uitgave
van deze roman mogelijk.

Waarom koos u voor de naam
'Huilen in de zon'?

In de afgelopen jaren heb ik drie
boeken gelezen die zijn geschre
ven door mensen die net als ik in
een 'gesticht' zijn opgevoed. De ro-
man van Boudewijn Büch: 'Het
Dolhuis' over zijn tijd in een inter-
naat die hij als verschrikkelijk
heeft ervaren. Het tweede boek
werd geschreven door de cabare
tier Vincent Bijloo en beschrijft
zijn barre jeugd in een blindenin-
stituut. En als derde las ik een
boek van een Belgische schrijver
wiens naam ik ben vergeten maar
die vol rancune onder de titel 'Dui-
zend dagen regen' vertelt hoe hij
drie jaar lang in een streng ge
sticht is opgevoed. Omdat ik in
mijn jeugd ook veel positieve din-
gen heb ervaren als vriendschap-
pen met andere jongens, veel aan-
dacht van de leiding en ik me in
dat jongenshuis toch veilig en
thuis heb gevoeld heb ik in de titel
die twee kanten aangegeven. Er
was veel verdriet en er is gehuild.

Er was gelukkig ook de zonkant:
aandacht en liefde voor een knaap
die dat bitter hard nodig heeft ge
had om, ondanks een harde op-
voeding, uit te groeien tot een nor-

Vordenaar Harry van Rijn is de hoofdpersoon in de autobiografische
roman 'Huilen in de Zon' die deze week bij de Walburgpers in Zutphen
verschijnt (foto Mike Bos).

maal mens die zonder verbittering
kon schrijven over zijn jeugd.

Laatste vraag: hoe kan men in het
bezit komen van deze inderdaad
bijzondere roman?

Gewoon even binnenwandelen bij
boekhandel LOGA. Daar is vanaf
deze week de autobiografische ro-
man 'Huilen in de zon' verkrijg-

baar, 't Is misschien leuk nog te
vermelden dat ik op 9 november
a.s. in den Haag het eerste ex. van
mijn boek mag aanbieden aan de
heer Hans Dijkstal, fraktieleider
van de WD in de Tweede Kamer
en dat ik, in overleg met de leiding
van de bibliotheek, op donderdag
16 november a.s. een lezing mag
verzorgen waarin ik hoop te ver-
tellen hoe deze roman tot stand is
gekomen.



Het is eerder
KERST en NIEUWJAAR

dan u denkt!

Bestel daarom nu alvast bij ons uw

Bij ons ligt de meest
uitgebreide kerstcollectie
al voor u klaar!
Met werken van bekende
kunstenaars en prachtige
natuurfoto's.

NA/IJ HEBBEN OOK
KAARTEN WAARVAN
DE OPBRENGST VOOR
EEN GOED DOEL
BESTEMD IS.

U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel tijdig, dan is uw keuze het grootst.

Kom eens aan, bel, fax of e-mail voor de grote kerstkaartencollectie,
zodat u de boeken rustig kunt doorkijken en een keus kunt maken.

DRUKKERIJ
VOHDCN - T». (0«TB) H1O1O - WOC «WT» Ml OM
NIKUWVTAD 30. TM1 AH - KMTBU* M. TMO AA
K-MAIL: IMtmuMMUm» Ml - MOM |O*7«I MTaXI

J&Sfc Jfeèfc.

VOOR ALLE
STANDEN

Ontbijten, lezen, slapen, u brengt vaak meer tijd in bed door dan u denkt.
Om uitgerust wakker te worden vraagt uw lichaam om optimale ondersteuning.
JEen verstelbare bedbodem, elektrisch of handmatig, zorgt ervoor dat u altijd

volledig kunt ontspannen. Auping en Hülsta zijn twee van de topmerken
die u bij Morgana Slaapkamers vindt. Onze adviseurs kunnen u uitgebreid

voorlichten over de mogelijkheden voor uw nachtrust.

auping
De Auping Royctl is een uiterst luxueuze spiraalbodem die verstelbaar is

op maar liefst vier punten! Dat betekent relaxed slapen, maar ook op uw gemak
lezen of ontbijten. De Auping Royal is handmatig of elektrisch te verstellen.

hülsta 5!
Met een Hülsta lattenbodem wordt slapen nog ontspannender. Met één druk

op de knop verandert u de stand van de bodem, De hoge kwaliteit van de Hülsta
bodem wordt nog eens onderstreept door een garantieperiode van 12 jaar.

organa
— slaapkamers

Woonboulevard Doetinchem - Industrieterrein Wijnbergen
Telefoon (0314) 392 058. www.morgana.com

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 46 00. www.morgana.com

genieten met je ogen dicht

WC L
De G r a a f s c h a p

JL-JlL
Werken aan het landschap...

In het komend winterseizoen en komend voorjaar gaan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland
en A.O.C.-Oost een aantal korte cursussen geven rondom het thema 'werken aan het landschap'.
De cursussen worden voor een deel gesubsidieerd in het kader van het WCL-gebied De
Graafschap. De cursussen worden gegeven in Vorden. De cursusavonden beginnen om 20.00 uur,
praktijkdagen om 09.00 's ochtends.

Onderhoud van houtwallen, bosjes etc.:
theorieavonden: 23 en 30 november
praktijk: zaterdagochtend 2 december en 9 december
cursistenbijdrage: f 75,-

Aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard:
theorieavond: donderdag 25 januari 2001
praktijkdag: zaterdag 3 februari 2001
cursistenbijdrage: f 75,-

Aanleg en het onderhoud van kikkerpoelen:
theorieavond: woensdag 16 mei 2001
praktijkdag: zaterdag 19 mei
cursistenbijdrage: f 75,-

Weidevogelbeheer:
theorieavond: donderdag 22 februari
veldexcursies: na overleg met cursisten 3 dagdelen
cursistenbijdrage: f 75,-

Boerenervencursus:
theorie avonden: donderdag 5 april, donderdag 12 april en donderdag 19 april 2001
excursie: zaterdag 12 mei
cursistenbijdrage: f 100,-

Introductie agrarisch natuurbeheer:
theorieavonden: 22 maart en 14 juni
bedrijfsbezoeken: 21 april, 2 juni, 1 september
cursistenbijdrage: f 100,-

Als u belangstelling heeft kunt u zich telefonisch aanmelden, liefst voor 12.00 uur,
bij de cursusadministratie van A.O.C-Oost telefoon 0314-324975.
Verdere inlichtingen bij Wied Hendrix A.O.C-Oost telefoon 0314-345511.

HERFST HOLIDAY AANBIEDING
De beste KLOMPEN (volgens test TNO), dus voorzien van CE norm

Alle soorten LAARZEN en merken vanaf ƒ 12,50
naar NIEUW, NIEUW, NIEUW,

THERMOLAARZEN met stalen neus en zonder vanaf ƒ 1 25,00

BIGHORN buigzame ZOOl zowel open als dicht vanaf ƒ 67,50

Alle merken KLOMPSCHOENEN vanaf ƒ 25,00

WERKSCHOENEN met stalen neus en zool vanaf ƒ 68,00

PANTOFFELS al vanaf ƒ 10,00

T-SHIRTS goede kwaliteit ƒ 1 0,00

OVERALLS pol/katoen ƒ 42,50

katoen ƒ 40,00

Speciale aanbieding:

RALLY OVERALLS Sanfox OP = OP 2 paar voor ƒ 80,00

KINDER OVERALLS rally pol./katoen rood/blauw vanaf ƒ 37,50

Flanel OVERHEMD zware kwaliteit en lang ƒ 29,95

THERMOBLOUSES knopen/rits vanaf ƒ 35,00

Teddy fleece JASSEN Boa ƒ 79,50
SCHIPPERSTRUIEN vanaf ƒ 32,50

REGENKLEDING vanaf ƒ 20,00

BODYWARMERS, div. soorten vanaf ƒ 26,50

PARKA JASSEN, ook wax jassen vanaf ... ƒ 79,95

RIB STRECH EN SPIJKERBROEKEN vanaf ƒ 49,50
enz., enz. veel merken en goede service

Vrijdag's tot 14.30 uur gesloten, na 14.30 uur weer open tot 19.00 uur.
ledere avond open tot 19.00 uur, behalve zaterdags tot 17.00 uur.

V.O.F. KLOMPENFABRIEK PLATTELANDSWINKEL
Uilenesterstraat 10a - 7256 KD Keijenborg
Tel. 0575 - 46 30 30/ privé 46 25 48

x Vanaf de kerk aanwijsborden.
Internet www.sueters.nl (ook voor het maken van al uw sites)
Gediplomeerd bedrijf



Zaterdag 21 oktober opening bridgeboerderij 't Onstein

MOm de bridgesport in de Achterhoek
naar een hoger niveau te tillen"
Zaterdag 21 oktober komt de
top van bridgend Nederland

^ bijeen om de officiële opening
mee te maken van bridgeboer-
derij t Onstein in Vorden. De
voormalige boerderij van Harry
Arfman aan de Schuttestraat 13
is enige jaren geleden aange-
kocht door dhr. Hans Melchers,
eigenaar van en woonachtig in
kasteel Onstein. Dhr. Melchers
heeft deze boerderij vervolgens
omgetoverd tot een bridgeboer-
derij waar de bridgeliefhebbers
zich de vingers bij aflikken.

Jongstleden zaterdagmiddag wer-
den wij in kasteel Onstein door
dhr. Melchers ontvangen. Een
man bezeten van de bridgesport.
Ooit sponsorde hij in 1993 het Ne
derlands bridgeteam. Gedurende
een aantal weken trainingen en
bijeenkomsten op het landgoed
Onstein. "En warempel het team
werd wereldkampioen", zo glun-
dert hij nog na.
Praten met dhr. Melchers is inder-
daad praten met een door de wol
geverfde bridger. Hij kan er bijzon-
der boeiend over vertellen. Via zijn

* mond even een "kijkje" in de keu-
ken van de bridgesport in Neder-
land. Zegt hij: "Nederland telt in
totaal zo'n 100.000 actieve brid-
gers. Daarvan is ruim zestig pro-
cent ouder dan 50 jaar. Bridgen is
heel goed voor de mens. Het houdt
je hersens lenig.

Je kunt het tot op vrij hoge leeftijd
beoefenen. Echter behoor je bij de
absolute top dan is 50 jaar toch
wel zo'n beetje de maximale leef-
tijd. Je gaat dan "terug". Het leuke

«•: van bridgen is dat j e altijd met een
partner speelt "partnership". Bij
bridgen behoort een zgn. conven-
tiekaart. Deze kaart geeft aan welk
systeem je speelt. Wereldwijd zijn
er circa zes systemen. In Neder-
land spelen we veelal volgens het
"Acolsytem", terwijl bijvoorbeeld
in Amerika volgens het "Standard
American System" wordt gespeeld.
De basis principes zijn internatio-
naal overal hetzelfde. Kom je bij-
voorbeeld in Chili dan kun je zo-

dhr. Hans Melchers en zijn bridgboerderij.

maar tegen een Chileen spelen. Bo-
vendien heb je dan veeal direct
vrienden", aldus Hans Melchers
die terloops opmerkt dat inder-
daad de meeste van zijn vrienden
uit de bridgewereld afkomstig
zijn.

Dhr. Melchers komt al pratende
nog even terug op de "conventie
kaart". "Bij een absolute top-
bridger bestaat zo'n "kaart" uit
soms wel honderd bladzijden. Een
compleet boekwerk dus. "Bekle
den topbridgers ook in het maat-
schappelijk leven hoge functies"?,
zo vroegen we Melchers "Je zou
het haast wel denken. Topbridgers
zijn weliswaar intelligent, maar
zijn veelal geen wiskundigen. Dat
ze hoge posities in het bedrijfsle
ven bekleden?. Nee, niet bepaald".

Om aan de top te komen moet je
natuurlijk in eerste instantie aan-
leg hebben. Op je tiende tot twaalf-
de jaar beginnen. Vervolgens veel
toernooien spelen, waarbij je zgn.
"meesterpunten" kunt behalen.
En hoe meer punten, hoe dichter
richting de top. De hoogste klasse
in Nederland is de "Meesterklas-
se". Een stapje lager de eerste divi-
sie, tweede divisie, hoofdklasse,
eerste klasse etc. etc.

HOGER NIVEAU
"Ons eerste team van B.C. 't On-
stein speelt in de hoogste klasse.
Ze staan in deze "Meesterklasse"
zelfs bovenaan en maken een
goeie kans kampioen van Neder-
land te worden.", zo zegt dhr. Hans
Melchers trots. De spelers (het
team bestaat uit 4 personen) ko-

men uit alle delen van Nederland.
Om juist ook hier het bridgen in
de Achterhoek naar een hoger
plan te tillen, open ik deze bridge
boerderij".

Dhr. Melchers speelt zelf op Hoofd-
klasse niveau en besteedt weke
lijks zo'n twaalf uur aan het
bridgen. Vervolgens neemt hij ons
mee naar een belendend vertrek.
Daar staat zijn P.C. Zegt hij: "Over
de gehele wereld spelen zo'n 3000
personen bridge via Internet. Zelfs
de hoogste Microsoft topman Bil
Gates. Die speelt echter.net als
meer mensen niet onder zijn ei-
gen naam!

Zelf heeft dhr. Melchers vrijdag-
avond via Internet nog een partij-
tje tegen zijn zus gespeeld. Vervol-

De Wonerij n e t e v e n

in sfeervolle
L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l w o n e n z i t t e n
bi j De W o n e r i j goed. Comfo r t abe le
fau teu i l s en b a n k e n , sa l on ta fe l s ,
s m a a k v o l l e ee thoeken en dresso i rs
z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wa t
u bij de Woner i j zoal zult v inden.
Maar ook voo r uw ra a m deco ra t i e ,
ver l icht ing of v loerbedekk ing bent
u bi j De W o n e r i j aan het j u i s t e adres .
De accesso i res van De W o n e r i j z i j n
s f e e r m a k e r s bij u i t s tek en z o r g e n voo r
een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in i ede r huis .

cmaand-aktie
Bij iedere

f 1000,-
besteding,
ontvangt u

een waardebon
tw.v. ƒ 100,-

Groenloseweg 9

7261 AM Ruurlo

(0573) 45 " 39

f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n

gens start hij de P.C. op. "Hier kijk
maar even mee". Razendsnel laat
hij de server over het scherm "vlie-
gen". Vervolgens met de server
naar "binnen" en klikt hij
de"groep experts" aan. Hans heeft
"beet". Zijn partner: een zekere Bil-
ly. "Hi Bill, are you American? No
sir, I am Dutch". Grappig, zegt
Hans, een Nederlander.
"Zeg Bill, even een klein potje, ik
heb hier namelijk de pers naast
mij staan. "Prima idee Onstein", zo
lezen we. Hoe zo, Onstein? "Ik
speel onder die naam op Inter-
net", zo zegt Hans lachend. "Weet
je wat bij bridgen op Internet zo
geinig is. Je kunt er gewoon door-
heen "kletsen" bijvoorbeeld "zeg
stomme idioot, hoe kun je nu met
die kaart uitkomen. Het nadeel
van deze vorm van bridgen is wel
dat het enorm verslavend werkt. Je
kunt zomaar tot s'nachts twee,
drie uur doorspelen. En dat is ook
weer niet de bedoeling".

BRIDGEBOERDERIJ
Amper weer terug in de woonka-
mer van kasteel Onstein of we wor-
den uitgenodigd om de bridge-
boerderij te bekijken. Dus bij dhr.
Melchers in de jeep, rustig over
een "achterlangs-weggetje" naar
de Schuttestraat 13, het tot bridge-
boerderij verbouwde pand. Door
de gang naar binnen. Links en
rechts kleine vertrekken waar ge
bridged kan worden. Aan-het eind
van de gang rechts, het computer-
gebeuren van de wedstrijdleider,
die tevens als arbiter fungeert.
Waar vroeger de deel was , thans
een vertrek met tafels waar zo'n
veertig personen kunnen spelen.
"We kunnen links en rechts nog
wat met tafeltjes schuiven zodat
er maximaal in de gehele boerde-
rij tegelijkertijd circa 70 personen
kunnen bridgen", zegt dhr. Mel-
chers. Bij bridgen, trouwens bij al-
le kaartspelletjes wil je de kaarten
beslist niet aan je tegenstanders la-
ten zien. Dus onder elk tafeltje een
lampje waardoor je goed kunt
zien welke kaart je zelf in de han-
den hebt en de tegenpartij ziet
niets!!

"Vergeet niet, ook onder de
bridgers zijn lieden die uitermate
gehaaid zijn, dus moet je op alles
voorbereid zijn", zo licht dhr. Mel-
chers toe. In het "grote vertrek"
een fraaie bar, waarbij Hans Mel-
chers zich meteen ontpopt als een
goede gastheer door ons een wit
wijntje te serveren. Voor bridgers
die willen overnachten. No pro-
blems, "boven" zijn een aantal
slaapvertrekken gecreëerd.

Bridgeclub Onstein heeft momen-
teel zestig leden. Meer dan genoeg,
vindt Melchers. Wij hebben zelfs
een wachtlijst en hebben moeten
besluiten een ledenstop in te stel-
len. De club speelt met 5 teams in
competitieverband. De rest van de
leden speelt alleen in de onderlin-
ge competitie. De clubavonden
vinden de eerste en derde vrijdag-
avond van de maand plaats.

Nog een noviteit. De wedstrijdlei-
ding beschikt over een dupliceer-
machine die ook de spelverdelin-
gen aangeeft, zodat de bridgers di-
rect na afloop de wedstrijden kun-
nen analiseren. "Erg handig en
waardevol", aldus Hans Melchers
die nogmaals aangeeft middels de-
ze bridgeboerderij deze sport in de
Achterhoek te willen stimuleren.

Aanstaande zaterdag Allereerst
een toernooi, vervolgens 's avonds
de officiële opening. Niemand
minder dan de wereldbekende
bridger Zia Mahmood komt speci-
aal vanuit Pakistan overgevlogen
om hier de opening te verrichten.
Deze Mahmood is op zijn terrein
net zo bekend als bijvoorbeeld Jo-
han Cruijff onder de voetballers.

Pasen 2001 vindt in deze bridge-
boerderij te Vorden het ING toer-
nooi plaats en zullen de 16 beste
bridgers van Nederland hier hun
opwachting komen maken.
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Speciale uuJd avonden
Op 21 oktober en 18 november

organiseert "Avenar%s"
speciale wildavonden.

Een kout}- ^ri warm wilc&uffet
met aansluitend een dessert.

D aar naasl bestaat de mogelijkheid
lekkere |^ild)wijrien te proeven.

Körtoin een gezellige avond
en heerlijk genieten.

Aanvang f 9:00%ir
Menuprijs p. 75,=tp.p.

Voor meer inform|tie of reierveren:
Tel.: (0573) 451122

Internet: www.avenarius.nl
^

Dorpsstraat 2 - Ruurlo - : - ; . ::ï^

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Wie

verstandig

atuursifêiöurrpjltii ken

WEULEN KRANENBARG

TOOGSCHERM
(zware uitvoering)

79,50
WAALFORMAAT

STENEN

vanaf 25,- m

diverse TUI N VIJ VERS

OPRUIMING!
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17

!ML

NU MET EEN VRACHT
AAN GRATIS LUXE.

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

ER IS AL EEN NISSAN PICKUP 2.5 DIESEL SINGLE CAB V.A. F. 29.435,- EXCL. BTW (BPM-VRIJ). VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.
AFGEBEELD: TYPE NAVARA MET OPTIONELE ACCESSOIRES. 3 JAAR OF 100.000 KM. ALGEMENE GARANTIE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

De Nissan Pickup is, afhankelijk

van het type, leverbaar met zaken als

ABS en airconditioning en daarmee

dus zeer compleet. En tijdelijk nog

luxer omdat u er voor f. 3.000,- aan

gratis accessoires naar keuze aan

kunt toevoegen. Dat het aanhang-

wagengewicht tot liefst 2800 kg kan

oplopen, bewijst wel dat luxe en

kracht perfect kunnen samengaan.

De Nissan Pickup is er in drie

carrosserie-varianten: Single Cab (met

extra lange laadbak), King Cab (met

extra ruimte in de cabine) en de

Doublé Cab (5-persoons, BPM-vrij).

AUTOBEDRIJF

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Ook in 2000....

"Werken aan het landschap"
In het winterseizoen 1999-2000
hebben rond de 120 inwoners
uit het W.CL-gebied "de Graaf-
schap"een cursus gevolgd op
het gebied van natuur en land-
schap. Ook komen wintersei-
zoen gaan deze cursussen bij
voldoende belangstelling, weer
van start.

Op de cursus "houtwallen en bos-
jes" kan men onder andere leren
hoe een houtwal of een singel
moet worden onderhouden, welke
bomen en struiken kunnen blijven
staan, welke afgezet kunnen wor-
den en hoe dat moet. Op de avon-
den wordt het een en ander ver-
teld over de beplanting, de ecolo-
gie van de houtwal en het onder-
houd. Op de praktijkochtenden
gaat men daadwerkelijk in een
houtwal aan de slag.

Tijdens de cursus hoogstamfruit
wordt aandacht gegeven aan on-
derhouden en aanleggen van

hoogstamfruit. Op de praktijkdag
gaat men aan de slag in een oude
re boomgaard met achterstallig
onderhoud en in een pas aange-
legde boomgaard. Een "rot in het
vak" legt uit wat wel en wat men
beter niet kan doen.

De kikkerpoelencursus bestaat uit
een theorieavond, waarin de fau-
na van de poel centraal staat. De
eisen, die de verschillende kikker-
en paddesoorten aan een poel stel-
len bepalen al voor een groot deel
de voorwaarden waar een goed
aangelegde poel aan moet vol-
doen. Zo maar een gat graven en
afwachten wat er gebeurt kan wel
eens op een teleurstelling uitdraai-
en!! Op de praktijkdag gaat men
's morgens met een bus rond om
verschillende objecten te bekijken,
s' Middags gaat men vissen in een
bestaande poel en probeert men
een beeld te vormen van de levens-
gemeenschap in het water.

De weidevogelcursus gaat in fe-
bruari van start. Na een niet al te
strenge winter hebben de kievit-
ten en andere weidevogels hun ter-
ritoria weer ingenomen, dat is het
startsein voor het nieuwe broed-
seizoen. Op de theorieavond pas-
seren de verschillende weidevo-
gels de revue. Op de praktijkdagen
gaat men met geroutineerde eier-
zoekers op pad om nesten op te
zoeken en te markeren.

Op de ervencursus staat het ouder-
wetse boerenerf centraal. Een
stukje historie van het erf komt
aan de orde, evenals de keuze van
struiken en bomen en andere be-
planting, verhardingsmaterialen
en andere elementen van het erf.

De theorieavonden worden ge-
volgd door een excursie waarin
een aantal tuinen wordt bekeken.
Natuur op het erf, de natuurmeet-
lat en vergoedingen voor natuur-
beheer zijn de hoofdonderwerpen

van de introductiecursus agra-
risch natuurbeheer. Daarnaast
gaat men naar bedrijven van ver-
schillende deelnemers om natuur
en kansen voor natuur op het be-
drijfin beeld te brengen.

Als men belangstelling heeft voor

een van de cursussen, dan kan
men zich telefonisch aanmelden
bij de cursusadministratie van
A.O.C-Oost tel nr 0314-324975.

Verdere inlichtingen bij Wied
Hendrix A.O.C-Oost telefoon 0314-
345511. (zie ook advertentie).

Eekschuur markt
Op zaterdag 28 oktober wordt
weer de jaarlijkse Eekschuur-
markt gehouden.

Dit was voorheen de zogenaamde
Rommelmarkt oftewel een markt
met goederen voor hergebruik,
want het meeste wat ingebracht is,
is beslist geen rommel. Men hoopt
daarom met deze Eekschuurmarkt
meerdere doelen te bereiken zoals:
een tweede leven voor nog veel
goede goederen, een goed produkt
tegen een aantrekkelijke prijs, een
financiële ondersteuning voor het
kerkewerk, een fantastische samen-
werking tussen veel gemeenteleden
en anderen gedurende enkele dagen
van voorbereiding en verkoop en
bij het ophalen.

Zo doet men iets aan het consu-
minderen in de luxe maatschap-
pij. Daarom is men van harte wel-
kom op deze Eekschuurmarkt. De
ze markt wordt gehouden in en
om de Eekschuur aan de Bonen-
daal 2, tel. 524739 en in en om de
N.H. Kerk in Warnsveld.

Men kan nog spullen in brengen
op vrijdagmiddag 27 oktober.
Heeft men spullen die gehaald
moeten worden of heeft men nog
vragen, bel dan gerust naar tel.
522859 of b.g.g. 522195. Voor aan-
vangtijdstip zie de advertentie in
het contact van volgende week.

Tot ziens op zaterdag 28 oktober in
en om de Eekschuur of N.H. Kerk.



Deventer

Showroom
Slaapkamers
Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm van 2995,- ik 11 i -IQQC

Slechts 1750,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Beuken met antraciet slaapkamer
incl. nachtkasten, Kil l 1 /l Q C
160-200 cm van 2995,- IN U l T1-/ Oj~
Slechts 1000.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Kastanje gebeitste slaapkamer
i r u11 nachtkasten met matglazen lades
180-200 cm van 1895,- ik i • i

Slechts 1000,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Auping Curvo, metalen ledikant in

Bordeauxrood Ml l
160-200 cm van 1750,- IN U
Slechts 1000,- als u ook matrassen koopt

Blank essen met gevlochten riet
incl. nachtkasten, M l l
180-200 cm van 2495,- IN U
Slechts 1500.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Jan des Bouvrie Basket slaapkamer
in kersen
met nachtkasten en verlichting,
180-200 cm van 5650,- k 11 i

Slechts 3650,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, lyl l l «| f\Q C
180-200 cm van 1795,- IN U l U-/Dj'
Slechts 850.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen ledikant
antiek-romantische look , incl. spiraal,
140 of 160-200 cm ^ i • i "TTQC

Slechts 650.- als u ook matras(sen) koopt

Diverse ombouwen/ledikanten
zwart, wit of in vuren

van 500,- tot 750,-
Boxsprings
Zevenslaper Boxspring de luxe met nachtkasten,
toiletmeubel, hoofdbord en voetborden
180-200 cm niet 8980,- maar

slechts 2995,-

Elektrisch verstelbare
boxspringcombinatie
nek, rug, voet- en kniegedeelte elektrisch + nachtta-
fels + halogeenverlichting, hoofd- en voetborden.
180-200 cm van 10280,-

NU slechts 6900,-

Uerbouwings
leeguerkoop

Bedshop De Duif
Om ruimte te maken uoor de Ingrijpende
uerbouuilng uan ons Interieur houden
wij een spectaculaire leeguerkoop met
super lage prijzen. Dus kom profiteren
bij Bedshop De Duif.
Meubelen en matrassen worden gratis thuisbezorgd.

Restanten badgoed
20 tot 50°/o korting

Plaids
100% wollen plaid in effen en geruit, diverse kleu-
ren, afmeting 130/170 van 99,- voor 69,-

Spreien/Grand-
Foulards

Vele kleuren, 100% katoen in wafelstructuur
230/230 cm van 179,- NU 79,95
260/230 cm van 189,- N U 99,-
280/230 cm van 209,- NU 11 9,-

Dekens
Restanten dekens zowel synthetisch als wol

20 tot 40% korting

Kussens
Luxorel kussen
met synthetische bolletjes van 59,95 per stuk

NU 2 voor 79,95
Neksteunkussen
met latex+comforel van 149,- Kil l QQ

30% donskussen

NU 99,-
Hoofdkussen
met eendenveertjes van 69,95 per stuk

NU 2 voor 89,-
Synthetisch kussen
met hollow fibervulling van 29,95 per stuk

NU 2 voor 39,-
Wollen kussen
met wollenbolletjes vulling van 99,-

NU 59,-

auping

Linnenkasten
Treco linnenkast

ro'*c

NU1750,-
Stallman linnenkast

NU 1750,-
Cottage linnenkast
massief gr ener»

NU 1995,-
Stalimarv linnenkast

NU 2495,-

Alle andere linnenkasten

20% korting

1-persoons ledikanten
Stalen toogledikant

IV11 l
lN U

met houtaccenten,
incl. spiraal, 90-200 cm

Zwart MDF ledikant
90-200 cm

incl. set laden nu 350,
NU 275,- Showroommatrassen

Merken: Auping, Pullman, Norma, Dormiente,
Eastborn en Hamaso
Soorten: Pocketvenng, latex, natuurrubber, binnen-
vering, combispring, vertragend schuim

NU slechts 699, 20 tot 50% korting

Ruimtebesparende
bedden
Vouwbed met wielen
automatisch uitklapbare poten incl. matras
90-200 cm van 379,- IL i i i ^"^Q

Grenen onderschuifcombinade
voorzien van lattenbodem Kil l QQ C
90-200 cm van 1495,- IN U -/-/3,"

Geloogd grenen stapelbed
makkelijk te vermaken tot 2x 1-persoons ledikanten,

NU 795,-
Wit stalen onderschuifcombinade
incl. 2 polyeter SG40 matrassen,

NU 995,-

(.•r-lïOUU'n .

Vanaf 450,-

Hoeslakens/lakens
Laken sets van Dijck effen gekleurd
l-persoons van 109,95 NU 39,95
lits-jumeaux van 144,95 NU 59,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-persoons, 2-persoons en lits-jumeaux)

met 20% korting

Jersey hoeslakens
Topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200 van 24,95 NU 17,95
90/220 van 27,95 NU 19,95
140/200 van 34,95 NU 27,95
160/180x200 van 44,95 NU 37,95
190/220 van 54,95 NU 47,95

Katoen-satijnen hoeslakens
90/200 van 69,95 NU 34,95
140/200 van 99,95 NU 44,95
160/200 van 119,95 NU 49,95
180/200 van 139,95 NU 59,95

Van Dijck Perkal katoenen
hoeslakens
80/200 van 44,95 NU 24,95
90/200 van 49,95 -NU 29,95
90/210-220 van 54,95 NU 29,95
140/200 van 64,95 NU 39,95
160/200 van 74,95 NU 39,95
180/200 van 84,95 NU 44,95
200/200 van 94,95 NU 44,95

Badgoed
Diverse baddoeken
60/110 cm

NU 2 voor 25,-
Bijpassende washandjes NU 3,50

Washandjes
diverse kleuren

NU 4 voor 10,-

G astendoekjes

vanaf 6,95 p.st.

Dekbedsets
Alle bekende merken

dekbedsets duizenden stuks

vanaf 29,~
vanaf 49,-
vanaf 59,-

vanaf 29,95

Keuken
Keu ken sets
(keukendoek + theedoek) Elias,
DDDDD en Jorzolino van 14,95

NU 9,95
Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 3,95 per stuk

NU 4 voor 10,-
Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

NU 5,95

Strandlakens
vanaf 29,95

Restanten Strandlakens

Auping Tondo toogledikanten
antraciet, donkerblauw en bordeauxrood
90-200 cm van 825,- , incl. aupingspiraal

Stretch moltonhoeslakens
1-persoons van 39,50
2-persoons van 54,95
Lits-jumeaux van 57,95
Moltonslopen 60/70
2 stuks van 34,95

Tafelgoed
Grote partij ronde, vierkante en rechthoekige tafel-
kleden en dekservetten. Effen en gedessineerd

NU 29,95 20 tot 80% korting.

NU 29,95
NU 44,95
NU 47,95

Grote partij restanten
dekbedden met kortingen

van 20 tot 50%

Badjassen
(ca 250 stuks) met kortingen van

20 tot 50%
Badmatten
groen, blauw, of grijs van 69,- NU 39,-
Bijpassende toiletmatten van 39,- NU 29,-

Restanten badmatten 20 tot 50%
korting

Heel veef su »<->t vuiiinj'.

vanaf 14,95 per stuk

Rieuiustad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-51281
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