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Overname advertenties berichten verboden

Muziekvereniging "Jubal" uit
Wichmond/ Vierakker: 50 Jaar

"Bakkerij/Happerij
De Mölle" wordt de naam

Een aspect dat bij de 50 jarige
muziekvereniging "Jubal" uit
Wichmond/ Vierakker direct
opvalt, is wel dat de vereniging
in de loop der jaren met haar
tijd is meegegaan. Ten tijde van
de oprichting, 26 oktober 1950
was de officiële datum, kwam
een tiental Parochianen bijeen
met de intensie met elkaar mu-
ziek te maken.

In eerste instantie met de bedoe-
ling om de processies muzikaal te
begeleiden. Er kwam een oprich-
tingsbestuur bestaande uit vijf
personen te weten de heren J.
Smit, W. Bosman, J. Helmink, J.
Arends en Th. Bergman. Jan Smit
werd de eerste voorzitter van "Ju-
bal". Er werden tien instrumenten
gekocht en zie de heren gingen
spelen. Dus duidelijk het accent
op het "mannenwereldje". Vrou-
wen bij een muziekkorps? Kom
nou, daar werd niet eens over na-
gedacht!

Anno 2000 is dit duidelijk anders.
Neem bijvoorbeeld het huidige be-
stuur. 4 mannen en drie vrouwen,
dus heeft de emancipatie in het
"Wichmondse" behoorlijk toege-
slagen. En dat de dames "hun

Sint Nicolaaskrant
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mannetje staan" bleek wel toen
we "op visite" waren bij mevr.
Klein Lebbink, secretaresse en
mevr. Hilge 2e secretaresse. Dames
die zeer met het lot van de vijftig-
jarige zijn begaan.

Allereerst een kort onderonsje tus-
sen beide vrouwen. Aanleiding
hiertoe het feit dat "Jubal" een dag
voor ons gesprek 9 nieuwe jeugd-
leden heeft kunnen bijschrijven,
waardoor het totaal aantal leerlin-
gen thans 22 bedraagt. Voor "Ju-
bal" een welkome aanvulling op
het ledental.

Het harmoniekorps telt thans 23
muzikanten. In feite zouden dat er
30 moeten zijn. "Dus zijn we best
kwetsbaar", zo stellen de dames
Klein Lebbink en Hilge. Echter bij
bijzondere gebeurtenissen zoals
het jubileumconcert op zaterdag
11 november, kan in geval van
nood (bijvoorbeeld zieken) een be-
roep worden gedaan op naburige
korpsen. Dus is "Jubal" zeer gebaat
bij aanwas van "onderaan".

Zo wordt er eens per jaar, veelal bij
de aanvang van het nieuwe school-
jaar, door "Jubal" een soort ken-
nismakingsles aan de school "De
Garve" gegeven. Muzikanten van
"Jubal" spelen dan "wat voor".
Mevr. Hilge: " We laten de leerlin-
gen in feite kennis maken met de
instrumenten". Het vervolg is dat
"Jubal" wekelijks na schooltijd, ge
durende 9 weken, aan geïnteres-
seerde leerlingen, les geeft.

Mevr. Klein Lebbink: "We maken
geen gebruik van de muziek-
school, alles wordt door ons intern
geregeld. De docenten die de les-
sen verzorgen, zijn allen gediplo-
meerd. De kinderen betalen voor
deze 9 lessen in totaal slechts 30
gulden. Tussen twee haakjes, we
zoeken momenteel nog een trom-
petleraar", zo zegt ze.

Mevr. Hilge "verhaalt" vol trots dat
een aantal leerlingen straks al
meespeelt tijdens de jubileumuit-

voering. De drumband, die onder
leiding staat van instructeur de
heerTijssen, kan eigenlijk ook nog
heel goed 5 of 6 drummers gebrui-
ken.

Door het accent op de jeugd"te leg-
gen, hoopt het bestuur van "Jubal"
daardoor ook ouders, die wellicht
vroeger wel eens muziek hebben
gemaakt, zodanig te stimuleren
dat zij de muzikale draad weer zul-
len oppakken. Een gelukkige bij-
komstigheid voor "Jubal", enkele
Wichmonders die, vanwege werk
of studie naar elders zijn vertrok-
ken, toch, wanneer ze niet al te ver
weg kwamen te wonen, gewoon
lid zijn gebleven.

Richting toekomst merken de da-
mes op, dat "Jubal" gewoon "Ju-
bal" moet blijven en dat de vereni-
ging zich beslist niet moet laten
verleiden ooit nog eens te gaan fu-
seren met korpsen uit omliggende
plaatsen, bijvoorbeeld uit Vorden.
"Onze reklame, "Jubal" is een
knusse en intieme muziekvereni-
ging, met onderling veel hechte
vriendschappen. Bovendien is de
vereniging kerngezond. Er zijn
niet alleen ruim 500 donateurs,
ook de maandelijkse oud- papier-
actie brengt de nodige centjes in
het laadje.

De dirigent heet de heer Voskamp.
"Hij heeft in de afgelopen vijfjaar
de muzikale kwaliteit van de le-
den verder omhoog gebracht", al-
dus Karin Klein Lebbink. Voor het
jubileumconcert op zaterdag 11
november in het Ludgerusgebouw
( aanvang 20.00 uur) heeft "Jubal"
een repertoir uit "de oude doos"
ingestudeerd, dat wil zeggen licht
populaire harmoniestukken uit de
zestiger, zeventiger en tachtiger ja-
ren.

Na de pauze is er een optreden van
de "Bargkapel" uit Barchem. Zater-
dagmiddag 28 oktober houdt "de
jarige" een receptie, eveneens in
het Ludgerusgebouw.

In het "Contact" van woensdag
18 oktober hebben wij uitvoerig
gepubliceerd over "Bakkerij/
Happerij 't Vervolg" dat mevr.
Meulenbroek woensdag 8 no-
vember aanstaande officieel
aan de Burgemeester Gallee-
straat gaat openen. Voor de
Meulenbroeks een 'Vervolg" op
hun eerdere activiteiten in het
dorp, namelijk het runnen van
't Pantoffeltje!

Om weer een beetje een normaal
gezinsleven te kunnen gaan lei-
den, werd 't Pantoffeltje verkocht.
De heer Meulenbroek ging weer
"in de brillen", terwijl zijn vrouw
nog een poos bij de huidige eige-
naresse van 't Pantoffelte in de
keuken bleef werken.
Het verhaal is bekend. Eenmaal
ondernemer en je blijft onderne-
men! Het echtpaar Meulenbroek
kocht een pand aan de Burge-
meester Galleestraat waar dus de
bakkerij/happerij wordt begon-
nen. Frank Meulenbroek: "We ko-
zen bewust voor de naam 't Ver-
volg, in onze ogen een "vervolg"
op 't Pantoffeltje.

Naar aanleiding van het artikel in
het "Contact" hebben we heel veel
positieve reacties ontvangen. Ook
van ondernemers in de Burge-
meester Galleestraat die blij waren
dat er meer bedrijvigheid in de
straat komt. En bedrijvigheid doet
verkopen nietwaar. Echter, ik
moet eerlijk zeggen daarnaast wel
enkele geluiden vanuit de bevol-
king in de trant van, moest deze
bakkerij/happerij nu zo nodig "t
Vervolg" worden genoemd? Met
andere woorden een vervolg op de
bakkerij van de familie Schurink.
Wij zijn daar toch wel van ge
schrokken. Voor ons had de naam
alles te maken met het vervolg op
wat we in het verleden gedaan
hebben en hebben er helemaal
niet bij stil gestaan dat de naam
eventueel associaties met het voor-
malige "winkeltje" (bakkerij fami-
lie Schurink) zou oproepen. Om
toch deze schijn te vermijden heb-
ben mijn vrouw en ik besloten de
naam "Bakkerij/Happerij De Möl-
le" te gebruiken, dus meer geasso-
cieerd met de naam "Meulen-
broek", aldus de heer Meulen-
broek.

IVN Paddestoelenwandeling
Op zondagmiddag 29 oktober vertrekt er een IVN paddestoelenwande-
ling bij Huize den Bramel, Almenseweg te Vorden.
Men wordt begeleid door een zeer ervaren paddestoelkenner die u veel
kan vertellen over de zichtbare en onzichtbare wereld van de padde-
stoelen.
Voor meer informatie tel. (0575) 54 39 23 of (0575) 51 06 15.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. M. Beitier. Doopdienst. Na de dienst
koffiedrinken in "de Voorde"; 19.00 uur Zangdienst in de Dorpskerk.
Voorganger ds. J. v.d. Vegt uit Harderwijk.
Woensdag l november 19.30 uur ds. M. Beitier (Dankstond voor ge-
was en arbeid in N.H. kerk)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. G. Griffioen. Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag29 oktober 10.00 uur ds. J. Zijp uit Apeldoorn; 19.00 uur Zang-
dienst in de Dorpskerk. Ds. J. v.d. Vegt uit Harderwijk.
Woensdag l novemberln de Dorpskerk 19.30 uur ds. M. Beitier. Dank-
stond.

RJC kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Do-
mino.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 28 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 oktober 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
29-30 oktober H. Jacobs, Keijenborg. Tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
28-29 oktober dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
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
27-22 oktober J.H.H. de Lange Lochem, telefoon 0573-254357. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 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 17.45-1900 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
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. 0900-8844 (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 CN Lo
chcm, tel. 0900-8844, fax 0573-299298.

Ambulance 112, b.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
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
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-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. 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 0314^26140. Overige zaken: 0314-626126.

ZörgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/m i n).

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

Pêdicure L. Evers-Janscn, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, 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 rouwcentrum 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.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00~16.OQ 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 klachtcnnummcr 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.
TjifcltXc^ekje^uifo/aaiivraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405,
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
DpenTafel 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.
Hobbycn 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^y,O.) 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 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026r359 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: 0900-8844

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.

• Een lekker glas wijn met
een mooi kaarsje erbij. Het
najaar kan binnen ook zo
mooi, lekker en warm zijn. Voor
ideeën naar de Wereldwinkel

• 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.

• 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

• Te koop: piano merk Rip-
pen, incl. lespedaal en kruk,
z.g.a.n. Taxatiewaarde f 4.250,-.
Vraagprijs f 3.250,-. Tel. 0575-
529157

• Te koop: kleine nette cara-
van met kachel -l- koelkast.
Prijs f 750,-. Tel. 0575-553288

• Gevraagd: eikels, 15 cent
per kilo. Beperkte aanlevering.
Drukkerij Weevers, Nieuwstad
30, Vorden (achteringang)

• Te huur: comfortabel va-
kantiehuis Schiermonnikoog
300 m van zee. Tel. 050-
4092123

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken 0573-
453246

• Te koop: oude stalmest. H.
Brummelman, Deldensebroek-
weg 1, Vorden, tel. 551576

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week
op donderdagmiddag of op
vrijdag. Tel. 552203

• Uitnodiging najaarsbijeen-
komst van de Werkgroep tuin-
keuring Vorden op maandag 6
november, aanvang 19.45 uur

• Gevraagd: opslagruimte
(garagebox) 12-15 m2. Tel.
0575-517476 na 20.00 uur

• Najaarsfolder van Fair Tra-
de gemist? Extra exemplaren
in de winkel of ga snel voor de
nieuwste artikelen bij de We-
reldwinkel kijken

• Gesingnaleerd: 'n Kuit met
Wehmespanners ('t moet niet
gekker worden). De vergade-
ring 't Kleine Kerkje

• Te koop: 400 nieuwe rode
sneldekpannen. Prijs f 500,-.
Tel. 0575-526784 of 06-
25077151

• Bazar van de Welfare
woensdag 1 november in De
Wehme te Vorden. Open van
14.00 tot 16.30 uur

• Te koop: massief eiken
bankstel, 2-1-1, lichte effen
bekleding, met koudschuim-
vullingen f 250,- + massief ei-
ken salontafel 0 95 cm f 75,-
+ massief eiken mimiset
f 50- + TV-tafeltje f 25,-. In
één koop: f 350,-. Tel. 0575-
552793

• Te koop: Miele wasmachi-
ne en gevelkachels. Tel.
0575-450633

Gezocht:

21 mensen
die serieus hun gewicht

willen beheersen.
Tevens parttimers gevraagd

Bel Marian
Tel. 0544-464164

U kunt bij ons
alle kanten uit HHJi

uw adviseur

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

O«BICKIIIN(M9»

Voor de 20e keer
Zaterdag 28 oktober
Sursum Corda-actie

met Herberg-salades

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult
u weer de bekende heerlijke

'HERBERG-SALADES'
aangeboden krijgen.

Hebt u iets te vieren (verjaar-
dag, feest enz.) en u wilt een

salade voor meerdere
personen, dan kunt u die van
te voren bestellen op vrijdag-

avond 27 oktober tussen
19.00 en 21.00 uur bij

H. Wichers, Hoetinkhof 49,
tel. (0575) 55 23 07.

Het is ook mogelijk om sala-
des af te halen en wel op za-
terdag 28 oktober tot 13.00

uur bij'DE HERBERG',
Dorpsstraat 10 te Vorden

Ter gelegenheid van de 20e
keer is er aan de actie een

verloting verbonden.

Burg. Galléestraat 22
Vorden

Telefoon 0575-551877

Te huur:

bedrijfswoning
in het

buitengebied

Aanvaarding november.

Telefoon 0575-431204
of 0575-431916

Weekblad
Contact

ook op internets

Appel-kruimelvlaaï
95

5OjM gf

Aardbei-monchouvlaai

ff50
Mein i mm

Kampioentjes
•n en zade

per stuk

heerlijk met granen en zaden

onu voor

Zo uit de oven

speculaastaartje
met 100% amandelspijs

nu

Zaterdag: WJttebollen

290
•

Elke donderdag
45

5 broden vanaf
Diverse soorten vlaalen vraag er naar

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

voor de taart, de hand of moes;
RODE GÓUDREINÊTTE
2 kilo

zo van het kind . . .
ANDIJVIE
per kilo

de lekkerste van Zespri
KIWI'S
lOvoof

398
149
498

ouderwets lekker...
BOER-BART-SALADE
200 gram

ZIJN ONZE
KANT-EN-KLARE
STAMPPOTTEN

NIET TE VERSMADEN

Hfl/ Fam. J. HUITINK
Burg, Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 43



Hoera, bij ons is het feest,
want de ooievaar is geweest.
En weet je wat hij bracht,
een broertje,
wie had dat gedacht.

Mijn broertje heet

Ster?

Hij is geboren op 19 oktober
2000 om 07.30 uur. Stan weegt
3790 gram en is 53 cm lang.

i
Op 2 november 2000 word ik 80 jaar.

i| Bertha van der Linden-Wentink
l Dit wil ik vieren op zondag 5 november

van 14.30 tot 17.00 uur in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

i U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
i
i Nieuwstad 32
* Kamer 4 rv^ ^>
t 7251 AJ Vorden A^O™\

Hij is de zoon en broertje van | _ _ ^ J

Corry, Wilco en Amber
Degenkamp

Burg. Vunderinkhof 12
7251 XA Vorden

Bel even van tevoren voordat
je ons in onze slaap
komt storen.

Hoera,
Jeffry heeft een broertje!

Dolgelukkig en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Iwan

Hij is geboren op 19 oktober
2000 om 20.13 uur.
Hij weegt 3750 gram en is 50
cm lang.

Jan, Monique en Feffry
Heinhuis

Joostenkamp 39
7261 PJ Ruurlo
Telefoon 0573-454766•

Wilt u weten op wie Iwan lijkt.
Kom dan het liefst in de kraam-
tijd.

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rij n weg 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

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
start januari 2001
cursus Internet basis
voor particulieren

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 3 november
- vrijdag 1 5 december
Cursus HTML-pro
- 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
WWW N f D E R L A N O N E I

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

v - r;

:::
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Bij deze willen wij iedereen bedanken die onze
trouwdag tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

Paul en Carolyn Avink-Hasselo

Wichmond, oktober 2000

4s««« -̂?s®$®$s®$ss~ s

Op donderdag 19 oktober 2000 is overleden mijn lie-
ve man, onze vader en opa

PIETER HOFFENAAR
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA GERHARDA EEFTING

EERDER WEDUWNAAR VAN
FREDERIKA CHRISTINA BEEKMANN

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden:

Ede:

Amsterdam:

Amsterdam:

Henny Hoffenaar-Eefting

Els Bos-Hoffenaar
Fop Bos

Jeroen, Dagmar
Bregtje, Steven

Piet Hoffenaar

Jan Hoffenaar
Carina Hoffenaar-Worring

Elisa, Suzanne

Het Jebbink 39
7251 BJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 24 oktober
plaatsgevonden in het crematorium te Dieren.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENK VAN ARK

maken het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk te
bedanken.
Daarom langs deze weg onze oprechte dank.

Annie van Ark-Pardijs
kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2000

• 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, II /
Telefoon (0575) 552928

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Varkensfilet
smaakvol aangekleed

filet capre
(met roomkaas, Wappert/es, Italiaanse

kruiden, rauwe ham), 100 gr.

kalfsschnitzel, 3?Q
wo gr. J ±2. f j|et du chef,

runderrookvlees, "2 fi 5 1°°gr'
100 gr. Berliner,

100 gr.

4 f iletlapjes en <1flQC tonijnsalade
4 saucijzen, l \i^-^- wo gr.

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

De drie plaatselijke huisartsen geven wederom
gelegenheid tot inenting tegen griep.

In verband met leveringsproblemen van het vac-
cin dit jaar:
voor patiënten van dr. Dagevos op
maandagavond 30 oktober en
maandagavond 6 november

voor patiënten van dr. Haas en dr. Sterringa
op maandagavond 6 november en
maandagavond 13 november
Alle avonden van 18.3O tot 19.3O uur.

Alle patiënten (dus particulieren en zieken-
fondsleden) met chronische hart-, long- of sui-
kerziekte en alle patiënten geboren voor 1-5-
1936 worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,- contant te vol-
doen.

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphcn)

Huis I)c V(x>rsl in Kolde built ren
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• hmvelijksplechtigheid
•• recepties en (braÖofts)party's
*• pnxtuktprcM'iiUtics
+- vergaderingen en congressen
«- besloten diners
«• bmidshuis op hel landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 1 0 , 7 2 1 1 MA liefde
Te l . : (OS7S) vi S i S i / S I ^10
F a x : ( O S 7 S ) S I .SS OS
E-mail: hiiisdev<x>rsi("'universal.nl
www.hiiisdevoorst.nl

Wij zijn op zoek naar enkele
bezorgers voor onze

week- en maandbladen
in de kom van Vorden

Wil je een paar uurtjes per week of meer
bezorgen en ook nog een leuk zakcentje

verdienen, meldt je dan aan als bezorger(ster)
van Media Expresse.

Wij hebben per direct een wijk vrij
voor de bezorging op woensdag of donderdag.

Schrijf een kort bondig briefje naar

Media Expresse
Postbus 49, 7260 AA Ruurlo

bellen kan natuurlijk ook: 0573-452532

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

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

Het cement tussen vraag en aanbod!

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



EMEENTE ULLETIN ORDENB V

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
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
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D.J. 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 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

/A
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LGEMENE BESCHOUWINGEN VOOR DE BEGROTING
2001 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN 2001 -2004

Beantwoording door burgemeester en wethouders:

Portefeuille: burgemeester E J.C. Kamerling

Inleiding
In de financiële positie van de gemeente is enige verbetering opgetreden.
De vinger moeten wij nog wel aan de pols houden. Pas na inspecties is te
voorzien welke kosten strikt noodzakelijk zijn voor het onderhoud aan
wegen, bruggen en gebouwen. De voorzieningen vertonen nog steeds te
korten. Het blijft noodzakelijk de komende jaren de budgetruimte te ver-
groten. Door de beperkte financiële middelen is het nodig om de meer-
jaren onderhoud- en vervangingsplanningen actueel te houden en prio-
riteiten te stellen. De samenwerking VHS loopt goed. Het onderzoek van
Ernst&Young naar de meerwaarde van VHS(+) ligt op schema. Wij ver-
wachten het rapport nog dit jaar.
De samenwerking, en mogelijk samenvoeging, zal (zullen) onze organi-
satie veel tijd kosten. Nieuwe onderwerpen zullen daarom minder aan-
dacht krijgen en vacatures zullen moeilijker te vervullen zijn naarmate
het tijdstip van fusie naderbij lijkt te komen.

Financiële positie
Wij verwachten de O.Z.B. de komende jaren te moeten blijven verhogen
om de budgettaire positie van de gemeente te verbeteren. Op termijn zal
dit ook positieve gevolgen hebben voor de omvang van de reserves.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen met 5 % door lagere kosten
van afvalverwerking. De rioolrechten nemen toe met f45,— om de kosten
van aanleg van riolering in het buitengebied te dekken. Wij stellen u voor
om de hondenbelasting af te schaffen. De voorstellen voor het jaar 2001
leiden tot een toename van de lastendruk van f 56,— per huishouden.
De reservepositie is weliswaar iets verbeterd, maar nog steeds zwak. Wij
blijven daarom terughoudend met het inzetten van reserves en voorzie-
ningen en zullen beschikkingen over de reserves ook nu weer kritisch be-
zien en beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Monumentenbeleid
Onze bedoelingen met de discussie over het (toekomstige) Monumenten-
beleid is het creëren van duidelijkheid over (aard en omvang van) de rol
van de gemeente, aanvullend op die van anderen, op dit terrein. Een af-
geleide is de vraag over (de hoogte van) toekomstige subsidiebudgetten.
De op te stellen Nota zal die duidelijkheid moeten bieden.
Wij hebben gemeend de vaststelling van die Nota af te moeten wachten
alvorens u voor te stellen nadere jaarbudgetten beschikbaar te stellen.
Ons voorstel betekent dus niet het op voorhand afschaffen van het ge-
meentelijk subsidiebeleid. Die beslissing ligt bij u, bij de vaststelling van
de Nota.

Verkeer
Inmiddels hebben wij een fors aantal knelpunten uit het Categorise
ringsplan gesaneerd. Niettemin kunnen nieuwe knelpunten ontstaan,
wanneer vanaf l mei 2001 op gelijkwaardige kruispunten bestuurders
aan alle verkeersdeelnemers op verharde wegen van rechts - dus ook aan
fietsers - voorrang moeten verlenen. Uit een eerste inventarisatie is ons al
gebleken, dat de beschikbare subsidie lang niet toereikend is om nood-
zakelijke maatregelen te kunnen treffen. Maatregelen kunnen variëren
van niets doen en afwachten, tot fysieke maatregelen, met als tussenvor-
men visuele maatregelen of het instellen van voorrang op. bepaalde
kruispunten of routes. De inventarisatie van potentieel gevaarlijke pun-
ten vindt thans plaats, waarna wij een voorlopig maatregelenprogram-
ma opstellen. Op dit programma willen wij in november inspraak verle-
nen, waarna u in januari 2001 een gedetailleerd voorstel tegemoet kunt
zien.
De Wildenborchseweg valt in dezelfde wegcategorie als de IJselweg/Vier-
akkersestraatweg. Toch hebben wij vooralsnog afgezien van het instellen
van een maximumsnelheid van 60 km/uur met bijbehorende inrichting
op de Wildenborchseweg, omdat wij vinden dat vrachtverkeer van be-
drijventerrein Werkveld naar de Al, vice versa, vlot en comfortabel van
deze weg gebruik moet kunnen blijven maken. De Wildenborchseweg
krijgt in de handhaving van de maximumsnelheid extra aandacht. Ver-
der bereiden wij een verbod voor voor niet-bestemmingsvrachtverkeer, in
overleg met onze buurgemeenten Warnsveld, Lochem en Ruurlo.
Behalve infrastructurele - en handhavingsmaatregelen zullen wij de sug-
gestie voor aanschaf van snelheidscontroleapparatuur onderzoeken en
bespreken met de politie. Handhaving kan echter geen volwaardig alter-
natief zijn voor een veilige inrichting van het wegennet, maar een aan-
vulling op, daar waar de inrichting van de weg (nog) tekortschiet.
Een weliswaar beperkte investering in een 'kerkepad' van de Broekweg
naar de Dorpsstraat in Wichmond betekent een verbetering voor slechts
een gering deel van de fietsers en voetgangers, dat nu van de Baakseweg
gebruik maakt. Mogelijk kan een "kerkepad" een toeristisch-recreatieve
functie vervullen. Maatregelen op dit deel van de Baakseweg zelf, komen
ten goede aan alle fietsers op dit weggedeelte, zowel aan de basisscholie-
ren van de Broekweg/Den Elterweg naar De Garve als de fietsers naar het
sportcomplex en de leerlingen van 't Beeckland uit Steenderen/Baak
(naar onze indruk het grootste deel).

Onderhoudswerken
Uiteraard trachten wij, waar mogelijk, reconstructie en onderhoud van
wegen, aanleg en onderhoud riolering, duurzaam veilige inrichting van
wegen, vervanging van openbare verlichting, herinrichting openbaar
groen op elkaar af te stemmen, zodat de overlast minimaal is, de veilig-
heid van de uitvoerende partijen gewaarborgd is en de kosten zo laag mo-
gelijk zijn. Dit houdt in dat wij niet alles'tegelijk op de schop (kunnen)
nemen, want woningen en bedrijven moeten zo goed mogelijk bereik-
baar blijven.
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is het 'in het verkeer' uit-
voeren van wegwerkzaamheden steeds minder toegestaan. Wij moeten
dan ook, in het belang van de veiligheid van de wegwerkers, zowel eigen

medewerkers als personeel van derden, wegen afsluiten voor het verkeer.
In alle gevallen proberen wij voor aanwonenden en bedrijven zo goed
mogelijke regelingen te treffen. Wij denken er over, voorafgaand aan de
reconstructie van de Vierakkersestraatweg, een overlegavond met aan-
wonenden en bedrijven te organiseren, over de uitvoering van het werk.
Met hun eventuele wensen kunnen wij/de aannemer dan (zoveel moge
lijk) rekening houden.

Internet
Voor de korte termijn denken wij aan het maken van een foldersite. Voor
de langere termijn aan een interactieve site. Met name de laatste heeft
gevolgen voor de organisatie. Wij bespreken dit in VHS(+) verband.

Belastingen
Het blijft nodig om de onroerendezaakbelastingen te verhogen met 10
%. Gelukkig kan de afvalstoffenheffing omlaag, waardoor de stijging van
de totale belastingdruk beperkt blijft tot 5 %.

Afschaffen hondenbelasting
Alle fracties gaan akkoord met het afschaffen van de hondenbelasting en
de daarbij behorende verhoging van de onroerende zaakbelastingen met
3 %. In de gemeente Hengelo en Steenderen bestaat nog wel hondenbe
lasting.

Toeristenbelasting
Vorden kent in vergelijking met omliggende gemeenten een gemiddeld
tarief. Wij willen niet teveel uit de pas lopen. Als concrete voorstellen
daartoe aanleiding geven dan zullen wij een verhoging overwegen.

Portefeuille: wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek

Economische zaken
•

Voorzieningen in het centrum van Vorden
Over het MKB-Reva rapport over de winkelvoorzieningen in Vorden, heeft
breed intern overleg plaatsgevonden dat heeft geleid tot een plan van
aanpak.
Wij denken aan het gezamenlijk met de Vordense Ondernemers Vereni-
ging instellen van een projectgroep die voorstellen ontwikkelt voor de
uitwerking van het rapport. De vier belangrijkste onderwerpen die in het
rapport genoemd worden:
- parkeren
- verkeersveiligheid
- streven naar een compact winkelcentrum
- verbeteren van de uitstraling van de winkels.

Bedrijvigheid
Overeenkomstig de wens van de gemeenteraad werken wij aan het zoveel
mogelijk behouden en waar mogelijk weer uitbreiden van werkgelegen-
heid. Op Werkveld-Oost hebben wij bijna alle bouwgrond verkocht aan
bedrijven met een binding aan Vorden. Voor de laatste kavels zijn wij met
gegadigden in gesprek. Ook op Werkveld zijn/worden alle verkopen afge
rond en zijn/worden vrijgekomen terreinen/gebouwen weer ingevuld.

De uitgifte op Werkveld-Oost en de herinvullingen op Werkveld verlopen
snel. Daarom zijn wij al in overleg met de commissie over toekomstige
uitbreiding. Een regionaal terrein is een serieuze optie.

Reconstructiewet/ plattelandsvernieuwing
Wij zien wel degelijk een belang bij de voortzetting van de procedure
voor het bestemmingsplan Buitengebied. Met een actueel bestemmings-
plan, Landschapsbeleidsplan en de visie van het waardevol cultuurland-
schap 'de Graafschap' hebben wij een gefundeerde inbreng bij het op-
stellen van het Reconstructieplan. Met zo'n plan geeft het gebied zelf aan
hoe de reconstructie gestalte kan krijgen. Vandaar ook onze positieve re
actie op de instelling van de streekcommissies wat ons de mogelijkheid
geeft al in een vroeg stadium de (streek)belangen veilig te stellen. Een ac-
tieve houding van de gemeentebesturen gekoppeld aan een structureel
overleg met de doelgroepen (gezamenlijk optrekken) vinden wij van
groot belang.
Overigens, de slogan is niet: 'Achterhoek het onbekende land', maar:
'Achterhoek, het onverwachte Nederland'

Woningbouw
Vorden krijgt, zoals het er nu naar uitziet, voor een langere periode, geen
regulier bouwvolume meer. Wij blijven ons maximaal inspannen om
meer contingenten binnen te halen en proberen zo inventief mogelijk op
kansen in te spelen.

Ook voor een aantal inbreidingsplannen spannen wij ons in. Door een
aanscherping van het provinciaal beleid kan Vorden maar mondjesmaat
een beroep op de woningbouwpot voor bijzondere plannen doen. Omdat
wij vaak met meerdere partijen te maken hebben vergt realisering meest-
al veel tijd. Voor het politiebureau is de woningcorporatie De Stiepel al
druk bezig met plannen voor een nieuw politiebureau met daarboven
een aantal wooneenheden. Voor het terrein van de Nedac Sorbo blijven
wij afhankelijk van de eigenaren. Wij hopen ook daar op korte termijn
tot overeenstemming te komen. Via de commissie WWR houden wij u
op de hoogte.
Zolang wettelijk toelaatbaar, zullen wij de schaars uit te geven kavels/wo-
ningen met voorrang aanbieden aan personen met een binding aan Vor-
den.

Welstand
Dat wij tot nu toe nog geen voorstel hebben voorgelegd voor het opstel-
len van een Welstandsnota, ligt in de op stapel staande wijziging van de
Woningwet. Het Gelders Genootschap bereidt in samenwerking met de
Federatie Welstand en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al een
model-kadernota voor (nog dit najaar gereed). De vervolgens per ge
meente vast te stellen kadernota's moeten verder in gebieds- en/of the
matisch gerichte beleidsregels worden uitgewerkt. De Woningwet biedt



de mogelijkheid, bij voorkeur via bestemmingsplan of een leefmilieuverordening, gebieden uit te sluiten van
welstandstoezicht.

Portefeuille: wethouder H. Boogaard

De Brede School
Het idee achter de Brede school is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten door onderwijs-, wei-
zijns- (ook sport) en culturele instellingen samen te laten werken. Dit onderwerp staat reeds op de agenda van
het schoolbestuurlij k overleg. Wij willen ons hier actief voor inzetten en gebruik maken van de ondersteu-
ningsmogelijkheden die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten aanbiedt voor het opzetten van jeugdbe-
leid. Deze ondersteuning kan bestaan uit voorlichting, begeleiding en onderzoek. Zo mogelijk zullen we met
meerdere kleinere gemeenten of in regionaal verband projectaanvragen indienen. Wij gaan ook de concrete on-
dersteuningsmogelijkheden bij de provincie na. Het is niet zo dat het Rijk geld voor de invulling van een Bre-
de School beschikbaar stelt. De nieuwe Rijkssubsidies voor jeugdbeleid, zoals die voor voor- en vroegschoolse
educatie, komen alleen bij de grote steden en gemeenten met veel achterstandsleerlingen terecht. Vorden valt
daar niet onder. De financiële middelen voor activiteiten voor jeugdbeleid moeten binnen het welzijnsbudget
gevonden worden, waarmee wij de huidige beleidslijn voor de jeugd voortzetten.

Regiotaxi IJsselstreek
Sinds l oktober 2000 rijdt de regiotaxi IJsselstreek in Zutphen, Warnsveld, Lochem, Gorssel, Brummen en Vor-
den. Met belangstelling zien wij uit naar de eerste rapportages over het gebruik van de Regiotaxi. Een blijven-
de promotie van de Regiotaxi is noodzakelijk om het gebruik als openbaar vervoer te stimuleren. Dit is een ge-
zamenlijke taak van de vervoerder, Connexxion, en de gemeentebesturen. Als de prognoses juist zijn, zullen de
kosten van de vervoersvergoedingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten dalen.

Wet voorzieningen gehandicapten
De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van vervoer hebben wij reeds aangepast. Sinds l oktober 2000
is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de vorm van de Regiotaxi van start gegaan. Voor rolstoelen zijn wij
zijn van huur overgegaan naar een koop - terugkoopregeling van rolstoelen. Indicatiestelling is ondergebracht
bij het Regionaal Indicatie Orgaan Zutphen en omstreken. Wat ons nog rest, is het verder stroomlijnen van de
werkprocessen en in tegelijk het terugdringen van de kosten voor indicatiestelling.
Wij zullen deze laatste stap in 2001 realiseren.

Muziekschool
Bestuur en directie van de muziekschool zijn erin geslaagd om goed muziekonderwijs te combineren met een
gezonde financiële exploitatie. Wij blijven openstaan voor kwalitatief gelijke maar goedkopere alternatieven.

Slachtofferhulp
Wij verlenen de Stichting Slachtofferhulp een subsidie van f 0,25 per inwoner. Wij zullen zo mogelijk nadere
voorstellen doen.

Accommodatiekosten
Wij zullen een verzoek van de Scoutinggroep om een bijdrage in de stichtingskosten van een nieuw clubhuis
toetsen aan het Welzijnsplan 1999 - 2003. Scouting is een activiteit die in categorie drie van het Welzijnsplan
valt, zodat wij de kans op subsidie niet erg waarschijnlijk achten.

Privatisering sporthal
U besloot het laatste traject voor de privatisering van de sporthal te laten begeleiden door een deskundige van
de NOCNSF. De werkzaamheden beginnen in oktober 2000. Hieraan voorafgaand vroegen wij de vier in over-
name geïnteresseerden plannen en ideeën aan te geven. Met deze informatie gaat de NOC'NSF aan de slag. In-
dien nodig zal de onderzoeker uit zijn eigen netwerk andere belangstellenden benaderen.

Milieu

Milieubeleidsplan 2001 - 2004
Het ontwerpmilieubeleidsplan ligt nu ter inzage. Het plan leggen de colleges van burgemeester en wethouders
op zijn vroegst in november aan de raden van de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen voor. Het Milieu-
programma geeft duidelijkheid over de projecten, die we de komende jaren gezamenlijk gaan uitvoeren en over
de invulling van de milieusamenwerking tussen de gemeenten.

Onderzoek naar stortplaatsen
Rondom de gemeentelijke stortplaatsen zijn peilbuizen geplaatst om de kwaliteit van het grondwater te ana-
lyseren. Omdat wij nog geen inzicht hebben in de resultaten, is het nog niet mogelijk om de kosten van een
eventuele sanering in te schatten. Landelijk zien wij overigens dat de grondwaterverontreiniging door stort-
plaatsen meevalt, doordat het biologisch leven schadelijke stoffen mogelijk afbreekt.

Baggerspecie
De sanering van de Baakse Beek voert het waterschap Rijn en IJssel uit. De provincie is bevoegd gezag bij deze
sanering. Voor de opslagbassins aan de Rondweg en de Hackfortselaan hebben wij (tijdelijk) vergunning ver-
leend.
Bij de verdieping van de vijver van het Suideras, zo'n vijftien jaar geleden, is gehandeld in de geest van die tijd.
Regels over baggerspecie zijn van latere datum. Het waterschap onderzoekt wat er indertijd is gebeurd en of bo-
demonderzoek noodzakelijk is. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zijn wij of de provincie Gel-
derland bevoegd gezag.

Reserve afvalstoffenheffing
Deze reserve vormen wij tijdelijk (geen spaarpotje dus) om te voorkomen dat er al te grote schommelingen in
de afvalstoffenheffing ontstaan. De gelden willen wij gebruiken om maatregelen te nemen op afvalgebied. Met
een aantal maatregelen, zoals verbetering van het inzamelresultaat van GFT en de eventuele invoering van ta-
riefdifferentiatie, kunnen de kosten van de afvalverwijdering structureel worden verlaagd.

Op dinsdag 31 oktober om 193O uur beraadslaagt de gemeenteraad in het gemeentehuis verder over
de begroting 2OO1 en het Meerjarenbeleidsplan 20O1-20O4.

OORONTWERP BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED NRS l EN 2

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vor-
den, bekend dat met ingang van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 22 november 2000, op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage liggen de vooront-
werp bestemmingsplannen "Buitengebied 2000 nr. l" en "Buitengebied 2000 nr. 2".

Beide plannen hebben betrekking op:
- een functiewijziging van (voormalige) agrarische bebouwing na bedrijfsbeëindiging of in
- het kader van het ontplooien van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf;
- een functiewijziging van de landelijke woonbebouwing;
- de vestiging van een nieuw niet-agrarisch bedrijf op de locatie van een reeds bestaand niet-agrarisch bedrijf.

Om deze regelingen mogelijk te maken is tevens een positieve bestemming gegeven aan een groot deel van de
bestaande woningen in het buitengebied die tot nu toe onder het overgangsrecht vielen.

Het plan "Buitengebied 2000 nr. l" is een partiële herziening van het nu geldende bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1982". Het plan "Buitengebied 2000 nr. 2" heeft betrekking op het gebied rondom Vierakker en Wich-
mond ("Buitengebied 1994").

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun
college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en
met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over het plan van gedachten wisselen met amb-
tenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Laat de natuur het werk doen! Dat moet wethouder Henk Boogaard heb-
ben gedacht toen hij het gazon van zijn tuin ging bemesten. Boogaard ge
bruikt hiervoor namelijk milieuvriendelijke koemest. De tuin is de laat-
ste jaren ongekend populair. Dat valt af te lezen uit het aantal tuinbla-
den, het aantal televisieprogramma's hierover maar vooral uit de jaar-
omzetten in de tuinbranche. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat er
steeds meer aandacht wordt besteed aan milieuvriendelijk tuinieren
waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen natuurlijk uit
den boze is.

ECONSTRUCTIEPLAN PLANTSOENEN WIJK DE BOONK

Op het ontwerp-reconstructieplan voor de plantsoenen in wijk de Boonk
hebben burgemeester en wethouders inspraak verleend. Diverse mensen
hebben van de mogelijkheid het ontwerpplan in te zien gebruik ge-
maakt. Een aantal inspraakreacties zijn voor burgemeester en wethou-
ders reden het plan te wijzigen. Het gewijzigde plan hebben burgemees-
ter en wethouders op 17 oktober 2000 vastgesteld.

Op verzoek van diverse bewoners van het Jebbink worden de bomen
langs het Jebbink vervangen door dezelfde soort boom.

Kr zijn diverse reacties ingediend tegen het inrichten van een speelter-
reintje op de hoek van het Kerspel met het Gulik. Burgemeester en wet-
houders voelen niet voor een nieuw speelterrein op het middenterrein
van het Kerspel. Uit de inspraakreacties bleek dat er in de wijk behoefte
bestaat aan een speelplaats voor jeugd van 2-12 jaar. Burgemeester en
wethouders willen de mogelijkheid voor het inrichten van een nieuw
speelterrein langs het Wiemelink onderzoeken. Het inrichten van dit
speelterrein zien burgemeester en wethouders echter los van het recon-
structieplan voor de plantsoenen.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor f42.000 be-
schikbaar te stellen voor de uitvoering van het reconstructieplan. De uit-
voering is gepland in het eerste kwartaal van 2001.

ERGROTEN WONING DE BOONK 37 EN
BOUWEN BEDRIJFSHAL NETWERKWEG 10

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan vrijstelling te ver-
lenen van:

- het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" (met toepassing van
artikel 8 lid 7 sub a) voor het vergroten van een woning op het perceel
de Boonk 37 te Vorden;

- het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost" (met toepas-
sing van artikel 3 lid 3.5.4) voor het bouwen van een bedrijfshal met
een goothoogte van 6 meter op het perceel Netwerkweg 10 te Vorden.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 22 november 2000, ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

jpfcERBOUWEN VARKENSSCHUUR KAMPHUIZERWEG l

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het ver-
bouwen van een varkensschuur tot sanitaire ruimte op het perceel
Kamphuizerweg l te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 8 november 2000, ter in-
zage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.



EER VERKEERSCONTROLES

Het aantal verkeerscontroles in Gelderland gaat de komende jaren spectaculair toenemen. Op initiatief van het
Openbaar Ministerie worden overal in Nederland "regioprojecten verkeershandhaving" gestart. Deze regiopro-
jecten moeten er voor zorgen dat het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers fors daalt.

Vijf speerpunten
Op vijf speerpunten zal de politie speciaal letten:
- Te hard rijden
- Onder invloed rijden
- Geen autogordel om
- Geen helm (op de juiste manier) op
- Door rood licht rijden

De controles vinden plaats met flitskasten en radarcontroles, maar ook met staandehouding door de politie
(bijvoorbeeld bij alcohol-, gordel en helmcontroles).

Communicatie
Over de controles en de verkeersveiligheid gaan politie, gemeenten en verkeersveiligheids-organisaties u uitge-
breid voorlichten. Niet alleen in de pers, maar ook met borden langs de kant van de weg. Het gaat immers niet
om de bekeuringen, maar om de veiligheid in het verkeer.

FVALBRENGPUNT ZUTPHEN GESLOTEN

Het afvalbrengpunt Zutphen aan de Letlandsestraat is van maandag 30 oktober tot en met zaterdag 4 no-
vember gesloten wegens werkzaamheden aan het terrein.

U kunt afval ook brengen naar stortplaats Armhoede, Hagendijk 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.

Aanleggen

plaats

Kostedeweg 7

slopen

plaats

Het Hoge 13

Raadhuisstraat 22

de Leuke l

Nij landweg 3

kappen

plaats

Lindeseweg 14

aanvrager

CV. De Hooge Weide

aanvrager

S.H. Siebelink

O.M.FJC. Rondeel

T.C. van Dorsten

L.M. Langwerden

aanvrager

B.G.P. Rogmans

inhoud

aanleggen poel

inhoud

slopen schuur

slopen garage

slopen twee schuren
en gedeeltelijk slopen
binnenwerk één schuur

slopen schuur

inhoud herplantplicht

vellen 2 populieren en
l eik

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.

ESCHEIDEN INZAMELEN VAN KLEIN WIT &
BRUINGOED STARTIN VORDEN

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN OP DINSDAG 31 OKTOBER

Burgerzaken is op dinsdag 31 oktober van 18.30-19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen. De eerstvolgen-
de avondopenstelling is op dinsdag 28 november 2000.

OUWAANVRAGEN

plaats
Overweg l
de Leuke l

Netwerkweg 10

Stationsweg 24

de Boonk 37
Burgemeester
Galleestraat 9
Kamphuizerweg l

Raadhuisstraat 2

Kerkstraat 17

Kostedeweg 8

Dorpsstraat 18

aanvrager
A. van Eijk
T.C. van Dorsten

Schildersbedrijf
Beren tsen en
Bargeman V.O.F.
J. Dadema

H. Barendsen
Visser Mode

P. Vliem

Administratiekantoor
Barends en Huizinga
bestuur openbare
basisschool "de Dorpsschool'
A.H.M. Bartels

B.W. Grotenhuys

inhoud
bouwen bergruimte
plaatsen twee tijdelijke
woonunits
bouwen bedrijfshal
met kantoor

bouwen logiesgebouw
en zwembad
vergroten woning
inpandig verbouwen
winkel
verbouwen varkens-
schuur tot sanitaire
ruimte
verbouwen verdieping
winkel tot kantoorruimte
plaatsen tijdelijk leslokaal

bouwen paardenstal
met bergruimte
verbouwen supermarkt

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

10-10-2000

12-10-2000

16-10-2000
16-10-2000

16-10-2000

16-10-2000

16-10-2000

18-10-2000

18-10-2000

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

APVERGUNNING WIJK DE BOONK

plaats

het Jebbink
de Steege
het Kerspel
de Haar
de Bongerd
Decanijeweg

aanvrager

gemeente Vorden

inhoud

vellen 35 prunussen
vellen 17 lijsterbessen
vellen 3 esdoorns
vellen 13 meidoorns
vellen 2 berken
vellen 2 meidoorns

herplantplicht

38 prunussen
28 boomhazelaars

14 sierperen
3 haagbeuken
3 haagbeuken

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

Plaats

Het Hoge 36

Netwerkweg l en
Bedrijvenweg l

aanvrager

Vereniging voor
Protestants Christelijk
Onderwijs te Vorden

G. en G. Bargeman

inhoud

bouwen bergruimte

bouwen bedrijfs-
ruimten met kantoren

vnjstelZing

bestemming

goothoogte

Op 31 oktober om 15.30 uur geeft wethouder H. Boogaard bij de Welkoop
aan de Stationsweg 16 te Vorden het startschot voor een proefinzame-
lingsactie van klein wit- en bruingoed in Vorden.
Vorden is proefgemeente. Later vindt, als de proef slaagt, het inzamelen
van klein wit- en bruingoed ook in andere gemeenten plaats.
Het is de bedoeling om het kleine wit & bruingoed uit de grijze afval-
container te houden en gescheiden in te leveren. Het gaat met name om
kleine elektrische apparaten, zoals tuingereedschap, wekkers, cd-spelers,
radio's, tandenborstels enz.

Groot wit- en bruingoed (onder andere koelkasten, wasmachines, t.v.'s)
halen de gemeenten na telefonische melding al gratis op.

Bij 5 inleverpunten in Vorden:
- de Welkoop
- A&P
- Super de Boer
- Barendsen
- Sueters
Kunt u het kleine wit & bruingoed inleveren. De actie geldt voor de
maanden november en december 2000. Iedereen die wat brengt krijgt
een lot waarmee een fiets is te winnen.

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving melding
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 27 oktober tot en met 23 november 2000 ter
inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
mevrouw M.B. Meulenbroek-Huitink, Burgemeester Galleestraat 38, 7251
EC Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrij ven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het
perceel Burgemeester Galleestraat 38 te Vorden.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 27 oktober tot en met 23 november 2000, ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: maatschap Kornegoor
adres: Hoekendaalseweg 4
woonplaats: 7251 RM Vorden
adres van de inrichting: Hoekendaalseweg 4
voor: een revisievergunning voor een agrarisch be-

drijf met rundvee, fokzeugen en vleesvarkens
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 24 november 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 24
november 2000.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doortóesnummer), fax
(0575) 55 74 44



Actie voor inwoners van Vorden

een
Gazelle stadshybride
met de actie (7versnellingen>
Kleine electrische

apparaten

Alle oude electrische
apparaten worden nu

gerecycled, ook de kleine.

UUS lever nu ook uw
versleten electrische ...

(accu)boormochine M

broodrooster m

calculator

haorföhn

kruimeldief

Van 1 november tot 30 december 2000 kunt u
deze kleine electrische apparaten inleveren bij:

T. A&P \

2. Super de Boer

3. Kadoshop Sueters
4. Welkoop

5. Barendsen

Bij deze
winkeliers
staan speciale
bakken voor
uw oude
apparaten.

...m.

Gooi ze nooit meer in
uw grijze container!

Voor elk ingeleverd apparaat krijgt u een
deelnameformulier.
Er zijn twee Gazelle stadshybride fietsen
te winnen: 1e trekking 30 november

2e trekking 30 december

ALLEEN apparaten 'die in een
boodschappentas passen'

Voor de actie krijgen alle huishoudens in heel
Vorden gratis een boodschappentasje in de
brievenbus.

Voor meer informatie bel
de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu:
tel. 0 5 7 5 - 5 4 5 646
bereikbaar van:
9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur

berkel milieu^

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor

Verpleging, Verzorging en Kraamzorg

Bureau|ThuJSZOrg
Oost-Nederland

De vraag naar particuliere thuiszorg en kraamzorg blijft groeien.
Met onmiddellijke ingang hebben wij dan ook vacatures voor:

Verpleegkundigen

Ziekenverzorgenden m/v

Kraamverzorgenden

Functie-eisen Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers,
die in het bezit zijn van de vereiste diploma's, flexibel inzetbaar
zijn en cliëntgericht willen werken. Ook oudere herintreders met
levenservaring adviseren wij te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden Voor bovengenoemde functies zijn vacatures
op oproepbasis of voor een vast dienstverband, in eerste instantie
voor bepaalde tijd. Uiteraard verzekeren wij u van een goede werk-
begeleiding. De salariëring is gekoppeld aan de functie-inhoud.
Daarnaast krijgt u een autokostenvergoedi»g.

Informatie Voor nadere informatie kunt u op dinsdag 31 oktober
contact opnemen met mw. M. Hols, telefoon (0314) 34 04 07.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Bureau Thuiszorg
Oost-Nederland, Postbus 32, 7000 AA Doetinchem.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

NuSlank Appel & Chroom

Krachtige appelazijn afslank-
capsule zorgt voor perfect figuur
Appelazijn geldt al vele eeuwen als de beste remedie tegen overgewicht. Het blokkeert de vet-
vorming en breekt vet af, zodat voedingsvetten niet worden opgenomen door het lichaam.
NuSlank Appel & Chroom bevat maar liefst 750 mg appelazijn. Deze hoge concentratie zorgt

ervoor, dat slechts l capsule per dag voldoende is voor snel gewichts-
verlies. Naast appelazijn bevat deze afslankcapsule ook chroom en
vitamine B. Het mineraal chroom - dat 24 uur in het lichaam actief
blijft - remt de honger en vermindert de trek in zoetigheid. Vitamine

B geeft een algehele ondersteuning aan het afslankproces.

Appelaziin
• ontslakkend
• stimuleert de stofwisseling
• bevordert de spijsvertering
• verhoogt de vetverbranding
• bevordert de omzetting van

vetweefsel in lichaamsenergie

Chroom
• vermindert de trek in zoetigheid
• vermindert het hongergevoel
• stabiliseert de bloedsuikerspiegel

48 capsules ƒ 29,95

KORTINGSBON

KORTINGSBON

Verkrijgbaar bij:

LOS BARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-55408

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Jack v a n « o o r 198,-

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



Juf Gerrie 12,5 jaar bij
gymnastiekvereniging "Sparta

Afgelopen woensdag 18 oktober
was het feest in de sporthal. De
eerste groep van juf Gerrie stond
vol spanning te wachten op de ju-
bilaris. Toen juf Gerrie aankwam
zetten de kinderen het lang zal ze
leven in. Voor de juf een grote ver-

rassing, zij had dit niet verwacht,
er was een mooie stoel voor haar
versierd waar zij plaats nam om de
felicitaties in ontvangst te nemen.
Alle groepen, in totaal 7, werden
getrakteerd op wat lekkers.
Voor de laatste groep, de groep van

de dames was er een kopje koffie
en een borrel in de kantine.

Het bestuur van "Sparta" bedankt
Gerrie voor de afgelopen 12,5 jaar
en hopen dat ze nog heel lang les
geeft.

Onder het toeziend oog van vele kinderen en de leerkrachten is donderdag 19 oktober j.1. het noodlokaal ge-
plaatst bij school "Het Hoge" in Vorden. Het bestaande schoolgebouw heeft niet voldoende ruimte voor alle leer-
lingen. Groep 4 hoopt na de herfstvakantie het nieuwe lokaal in gebruik te nemen.

Bazar in de
Wehme
Op woensdag l november houdt
de Welfare van het Rode Kruis
haar jaarlijkse bazar in Zorgcen-
trum de Wehme aan de Nieuwstad
32 te Vorden. Op deze bazar wor-
den handwerken te koop aangebo-
den die gemaakt zijn door deelne-
mers thuis en in de Wehme. De ar-
tikelen bestaan uit gehaakte kle-
den klein en groot, geborduurde
tafellakens, lopers en schortjes,
truien en sokken, knuffels en nog
veel meer. Ook is er een speciale ta-
fel met mooie kerstkleden. Van de
opbrengst wordt weer nieuw ma-
teriaal aangekocht. Ook wordt er
tweemaal per jaar een gezellige
middag gehouden in de Wehme.

Voor meer informatie zie contact-
je elders in dit blad.

Zangdienst in
Vorden
Op zondagavond 29 oktober wordt
er in de Vordense Dorpskerk weer
een zangdienst gehouden onder
het motto "Vorden zingt". Er staan
bekende en geliefde liederen op
het programma afkomstig uit di-
verse bundels zoals het Liedboek
voor de kerken. Joh. de Heer en Op-
wekking. Al deze liederen zijn de
afgelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. Er zal een korte overden-
king worden gehouden door ds.
J.F. van de Vegt uit Harderwijk en
het orgel zal worden bespeeld
door dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn. Hij zal vooraf al een aantal
fraaie liederen ten gehore bren-
gen. Na afloop is er koffie en thee
in het kerkelijk centrum "de Voor-
de" en kan er nieuwe verzoeklie-
deren worden doorgegeven.

Verkoop Unicef-
artikelen
Vanaf maandag 23 oktober start
de verkoop van Unicefartikelen,
zoals kerstkaarten, agenda's, ka-
lenders, boeken, correspondentie-
mappen enz. De opbrengst hier-
van gaat naar projekten, die met
kinderen in nood in de hele we-
reld te maken hebben. Kinderen,
die door oorlog, honger, ziekte, ge-
brek aan voorzieningen (zoals
schoon water, onderwijs, gezond-
heidszorg) heel veel te kort komen.
Mevr. A. van Burk, Beatrixlaan 14,
tel. 55 17 32 verkoopt bovenge-
noemde artikelen bij haar aan
huis, waar een aardige collectie te
zien is.
Belangstellenden kunnen langsko-
men, opbellen of (bij afwezigheid)
een bestelling in de bus doen. Men
is hartelijk welkom.

Uniek damfestijn met vele
mooie prijzen op zaterdag
18 november
In bijna iedere huiskamer in
Nederland is wel een dambord
te vinden. In huiselijke kring
dammen is heel leuk, maar ook
je krachten meten in clubver-
band. Nu krijgt u de kans een
partij te dammen tegen hele
sterke dammers uit Nederland.
Zowel voor de ouderen als voor
de jeugd is er een categorie
huisdammers en clubdam-
mers. Deelname staat open
voor iedereen die kan dammen.

Rob Clerc, Internationaal groot-
meester, de huidige en veelvoudi-
ge kampioen dammen van Neder-
land geeft een aanschuif-simul-
taan tegen huis- en clubdammers.
Dit houdt in dat Rob Clerc het te
gen 20 spelers tegelijk zal opne-
men. Zodra een partij is afgelopen,
kan de volgende aanschuiven. Een
zware opgave voor Clerc en kansen
op een goed resultaat met mooie
prijzen voor de deelnemers.
En natuurlijk is ook gedacht aan
de jeugdige dammer. Speciaal
voor de jeugd tot 16 jaar zal Klaas-

Hendrik Leijenaar uit Leeuwarden
een aanschuif-simultaan verzor-
gen aan 5 borden. De 13-jarige
Klaas-Hendrik is dit jaar voor de
tweede keer kampioen dammen
van Nederland geworden bij de pu-
pillen. Hij heeft een grote toe-
komst voor zich! Ook hier geldt
dat de volgende deelnemer kan
aanschuiven zodra een partij is af-
gelopen. De meisjes en jongens die
een goed resultaat behalen maken
kans op mooie prijzen.
De beste resultaten en de beste ver-
liezers worden beloond met fraaie
prijzen, o.a. cadeaubonnen voor
een verblijf van 2 personen in een
WELCOME HOTEL in Duitsland,
ballonvaarten van Virgin-Sky Pro-
motions uit Tilburg, rijlessen op
een Fjordenpaard van Fjordhest-
gard te Hoenderloo etc. Wie durft
de uitdaging aan?
Deelname geschiedt in volgorde
van aanmelding. Men kan zich
voor beide simultaans aanmelden
bij: Henk Grotenhuis ten Harkel,
telefoon 053-4610746 of E-mail
damweij@planet.nl

Thema-avond CDA op
woensdag 8 november
Elk jaar omstreeks deze tijd
organiseert CDA-Vorden een
avond die voor iedereen toegan-
kelijk is en waar een actueel
thema van algemeen belang
wordt besproken.

Dit jaar is het onderwerp: Kansen
in een grote plattelandsgemeente.
Men gaat van gedachten wisselen
over de diepgaande veranderingen
die overal op het platteland bezig
zijn zich te voltrekken, onder
meer als gevolg van overheids-
plannen en voorschriften.

WCL, Reconstructiewet, nieuwe
bestemmingsplannen en andere
wet- en regelgeving beogen de be-
staande activiteiten zo veel als bin-
nen de vele regels mogelijk is voor
de toekomst te behouden en tege-
lijk ruimte te maken voor nieuwe
initiatieven, die aan de jonge men-

sen perspectief bieden.
Dit zal worden belicht vanuit het
(wenkend?) perspectief, dat Ge-
meenten binnen niet te lange tijd
zal opgaan in één forse Achter-
hoeks plattelandsgemeente, be-
staande uit een groot aantal dorps-
en woonkernen.

Inleiders op deze avond zullen zijn
de heer Paul Seesing en mevrouw
Jon Zijlstra. Zij zijn beide verbon-
den aan de Stichting S.PA, dat
staat voor Servicecentrum Platte-
landsontwikkeling Achterhoek.
Dit centrum, dat in Zelhem aan de
Hummeloseweg kantoor houdt,
draagt bij aan de nieuwe ontwik-
kelingen onder meer op het ge
bied van toerisme en recreatie.

De avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum (zie ook adverten-
tie volgende week in Contact).

Amnesty op de bres
voor martelingen
De afdeling Vorden van Amne-
sty Internationale doet mee
aan de campagne die is gestart
tegen martelingen. Deze actie
duurt eenjaar. De komende tijd
worden er bliksemacties gehou-
den waaraan dus Vorden zal
meedoen. Voor dit gebied van
Amnesty wordt vooral actie ge-
voerd tegen martelingen in
Zuid Afrika, Turkije, Peru en
Mexico.

Bliksemacties worden als vanouds
via de post bij de leden thuisge-
stuurd. Leden, maar ook niet- le-
den kunnen ook via Internet in ac-
tie komen. Via de website
www.amnesty.nl kan informatie
opgezocht worden en kunnen er
emailties verstuurd worden. lede-
re twee weken is er een nieuwe
bliksemactie op Internet.

De afgelopen jaren kwam in meer
dan 150 landen marteling en mis-
handeling voor. Dat is meer dan in
driekwart van de landen ter we-
reld. In 70 landen was het wijdver-
breid en in 80 landen zijn naar ver-
luidt mensen aan marteling of
mishandeling overleden. In Neder-
land staan 12 landen centraal: Bra-

zilië, Mexico, Peru, India, China,
Israël en de bezette gebieden Egyp-
te, Russische Federatie, Turkije,
Congo, Kenia en Zuid- Afrika.
Onder het motto "help martelen
voorkomen; genezen doe'"t nooit
meer", zullen duizenden actiele-
den van Amnesty Nederland actie
voeren om marteling van gevange-
nen te voorkomen. Iedereen kan
tegen marteling in actie komen
door bliksemacties te versturen,
schrij facties waarin naam en situ-
atie van een gevangene, reden van
gevangenschap en waarom ge-
vreesd wordt voor marteling,
staan vermeld.

De komende tijd worden massaal
per brief, fax of email en SMS be
richten op de mobiele telefoon
naar verantwoordelijke overheden
gestuurd. Een bliksemactie is een
succesvol actiemiddel. Circa een-
derde van alle bliksemacties
brengt verlichting voor een gevan-
gene. Marteling stopt dan of ge
beurt in het geheel niet vanweg de
publieke aandacht. Daarbij komt
dat familie of een arts toegang tot
de gevangene krijgt of iemand
wordt uit een eenzame opsluiting
gehaald.



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

mt. M-XL
norm.
89,95

CITY LIFE

trui 'boucle'
mt. M-XL norm. 59,95

45:
CITY LIFE
pantalon stretch
mt. 38-44
norm. 45,00

week 43-00
aanbiedingen
geldig t/m
5 november

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461212

Zaterdag 17 maart 2001
organiseren wij wederom een buitengewoon gezellige

COUNTRY- WESÏERNAVOND
Een feestavond in country-westernsfeer met koud/warm buffet,

drankjes en dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van T ODf all-in.

Aanvang 20.00 uur.
Onze Country en Western avonden zijn een ideale gelegenheid voor buurten,

families of verenigingen voor een fijne avond uit.
Voor informatie of reserveringen belt u ons gewoon even op 0575-461212

Vakanties van
het Nationaal
Reumafonds

LI kunt di-«- i,'KK ivMHU-n vi

afdeling reizen

telefoon 020-589 64 85

kd.il .

Nat ionaa l Reumafondl

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N A C K H O E K

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

v.o.f .

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

leger transport b.v.
nationaal en internationaal transport

zoekt:

(inter)nationale chauffeurs
FUNCTIE-EISEN:
• liefst ervaring als chauffeur
• in bezit van CCVB- en ADR-diploma
• flexibel, punctueel en klantvriendelijk

• Beloning conform CAO beroepsgoederenvervoer.
• Aanvullende afspraken behoren tot de

mogelijkheden.

INTERESSE?
Neem met ons contact op:
Teger Transport b.v. Ruurlo
Telefoon 0573-451426

Medewerker(ster)
voor groentespeciaalzaak

Voor onze groentespeciaalzaak in Vorden
zoeken wij een gemotiveerde medewerker.

• Bent u op zoek naar een fulltime of parttime baan?
• Vindt u het leuk om met mensen te werken?

• Zoekt u een afwisselende baan in een klein team?
Dan hebben wij een leuke baan voor u!

De werkzaamheden variëren van het helpen van
klanten tot het snijden van rauwkosten en groenten
(we maken alles namelijk zelf). Ervaring met deze

werkzaamheden is niet nodig.
Een goede motivatie vinden wij wel belangrijk.
Spreekt bovenstaande u aan of heeft u vragen,

neem dan gerust contact met ons op.
We bekijken graag samen met u de mogelijkheden

en leggen uw en onze wensen naast elkaar.
Kom even langs bij onze winkel aan de burgemeester

Galleestraat 3 in Vorden. Bellen kan natuurlijk ook, (0575)
55 16 17. U kunt vragen naar Joan of Marietje Huitink.

BUXUS - TAXUS
LAURIER - HAAGCONIFEREN

van eigen kwekerij
verkoop vrijdag en zaterdag

Boomkuuekerij

Hans Visschers
Hesselinkdijk 2

7255 IK Hengelo Gld
tel. 0575-46 44 94



Presentatie voor Rabobank
door trendwatcher
Rob Creemers
Donderdag 26 oktober
houdt de Rabobank
Graafschap-West haar al-
gemene vergadering in
Hotel Bakker te Vorden.
Na afloop van deze verga-
dering zal Rob Creemers
een presentatie geven
met als titel 'Leven en wer-
ken in een genetwerkte
samenleving'.

Door de elektronische revo-
lutie zal onze samenleving
drastisch gaan veranderen.
Dertig jaar geleden bijvoor-

beeld waren er wereldwijd
nog maar vier internetaan-
sluitingen. Nu alleen in Ne
derland al 5 miljoen. En wat
te denken van de mobiele
telefoons.
De Rabobank heeft de heer
Creemers bereid gevonden
een presentatie te geven
over zijn visie op alle veran-
deringen waar de samenle-
ving mee geconfronteerd
wordt. Hij is marktanalist
en trendwatcher en houdt
zich fulltime bezig met de
ontwikkeling in de IT-sector.

Hij staat bekend om zijn
confronterende maar vooral
ook om zijn humoristische
wijze van presenteren. Cree-
mers zal de huidige stand
van zaken weergeven, een
blik vooruit werpen, maar
ook stilstaan bij de scha-
duwzijde van de huidige
ontwikkelingen.

Voor bijwoning van deze
presentatie kan contact
worden opgenomen met
Reinier Klein Brinke van de
Rabobank, tel. 0575-558331.

Achterhoekse Start
in Winterswijk
De derde voorronde van
de ondernemingsplan-
nenwedstrijd De Achter-
hoekse Start wordt don-
derdag 26 oktober gehou-
den in Hotel Frerikshof te
Winterswijk. De OWIN
(Ondernemersvereniging
Winterswijk) biedt die
avond gastvrij onderdak
aan de jury, de kandida-
ten en eventuele belang-
stellenden.

Op 26 oktober begint de
avond met de ontvangst van
de gasten. Na de presenta-
ties van de kandidaten
wordt afgesloten met een
hapje en een drankje. Be
langstellenden zijn van har-
te welkom, toegang is gratis.

De bijeenkomst in Winters-
wijk is de derde en laatste
voorronde. De eerste voor-
ronde werd gehouden in
mei te Vorden en werd ge
wonnen door de heren
Woordes en Vluggink met
het ondernemingsplan van
hun bedrijf Watersnijtech-
niek Winterswijk. De twee-

de voorronde was in sep-
tember te Langerak en werd
gewonnen door mevrouw
Leurs met haar onderne-
mingsplan voor Twins Hair
& Beauty. De finale wordt
gehouden op 23 november
in de Radstake te Varsseveld.
In De Achterhoekse Start
draait het om de kwaliteit
van de ondernemingsplan-
nen van startende, Achter-
hoekse ondernemers. Een
deskundige jury - bestaande
uit Jan van den Hout (Lo-
vink Terborg BV), Herman
Hulshof (Hulshof Leerfa-
briek, Lichtenvoorde) en
voorzitter Anjo Joldersma
(Kramp Groep, Varsseveld) -
onderwerpt de drie kandi-
daten na hun presentatie
aan een grondig, maar tege
lijkertijd lichtvoetig 'onder-
zoek'.
De Achterhoekse Start
wordt voor het derde ach-
tereenvolgende jaar gehou-
den. Voor de tweede maal
zoeken de initiatiefnemers
aansluiting bij plaatselijke
industriële kringen, nadat
dit vorig jaar als bijzonder

positief werd ervaren. In
Doetinchem wordt bij de or-
ganisatie van de voorrondes
nauw samengewerkt met
IG&D, in Vorden met de Gel-
derse Businessclub en in
Winterswijk met de OWIN.

De winnaar van de voorron-
de van De Achterhoekse
Start gaat naar huis met
f 2.000,- in contanten en
maakt in de finale op 23 no-
vember kans op nog eens
f 10.000,-. De twee overige fi-
nalisten winnen f2.500,-.

De Achterhoekse Start is
een initiatief van Randstad
Uitzendbureau, ABN AMRO,
BDO Walgemoed CampsO-
ber Accountants & Advi-
seurs, Kamer van Koophan-
del Centraal Gelderland,
Smalbraak Notarissen, De
loitte & Touche, De Jonge Pe
ters Remmelink Advocaten
en TVA Mediaproducties.
Voor meer informatie over
de Achterhoekse Start kan
men zich richten tot één
van de betrokken organisa-
ties.

Contact
hét blad om te adverteren

voor uw Sint Nicolaasaanbiedingen

Open-huis-week
bij Slank-Klup
Vindt men een gezond
maar lekker voedingspa-
troon voor jezelf en het
gezin belangrijk? Is men
op zoek naar een verant-
woorde manier om het
gewicht te beheersen?

Steeds duidelijker wordt
dat overgewicht de nodige
risico's meebrengt voor de
gezondheid. Op een gezon-
de wijze een goed gewicht
bereiken en behouden is be
langrijk. Slank-Klup kan u
daarbij helpen.
De werkwijze van Slank-
Klup is eenvoudig maar
doeltreffend. Geen pillen of
poeders, maar alledaagse
maaltijden. D.m.v. menu's,

die elke week uitgedeeld
worden, werkt men er aan
het eetpatroon te verande-
ren en bewuster met voe-
ding om te gaan.

Sinds de oprichting, 12 jaar
geleden, werkt Slank-Klup
met kleine groepen zodat er
voor iedereen voldoende
persoonlijke aandacht is. De
clubleidsters zijn ervarings-
deskundigen en weten hoe
moeilijk gewichtsbeheer-
sing is.
Om het gemakkelijk kennis
te laten maken met Slank-
Klup is er in de week van 30
oktober t/m 3 november in
alle 335 clubs in Nederland
Open-Huis. Men kan de on-

gedwongen sfeer proeven,
kennis maken met de
clubleidster en een gratis
Open-Huis-menu meene-
men.

Loop vrijblijvend binnen bij
een van onderstaande clubs:
Vorden, Dorpscentrum,
dinsdagavond; Warnsveld,
de Eekschuur, donderdag-
avond; Zelhem, Cult. Ctr. de
Brink, maandagavond; Hen-
gelo, Ons Huis, donderdag-
avond; Ruurlo, Café/Rest.
Keizerskroon, donderdag-
avond.

Is men verhinderd of wil
men meer informatie, bel
dan met tel.nr. 0547-292065.

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

jehoorterswec
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.OOu. tussen de middag eten we even.

X^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

f „ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Zaterdag
4 november

met medewerking van

Q SELECT
Zaal open 20.30 uur, aanvang 21.00 uur, entree f 15,-

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieurspecialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Naast Vorden heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen.
De collectie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het
assortiment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd
op een breed publiek. Ter versterking van ons team in Vorden zoeken wij een

Fulhtime
woningstoffeerder

• Voor het vakkundig leggen van tapijt, vinyl, parket en laminaat.
• Voor het plaatsen van gordijnen, vitrages, zonwering etc.

• Voor het bezorgen en plaatsen van meubelen
• Ervaring in de brancher geniet de voorkeur
Ambieert u een baan met perspectief en wilt u werken in een hecht team,
dan nodigen wij u uit te solliciteren.
Schriftelijke sollicitaties met c.v. graag binnen l week versturen naar:
Helmink B.V. Postbus 40, 7250 AA Vorden.

HELMINK
meubelen



Informeer naar de
koopsompolis van Univé

ngvoordeelmaximale

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo, tel. (0547) 36 20 20
Ruurlo, Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. (0573) 45 16 35

Lochem, Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem, tel. (0573) 29 81 00
Delden, Langestraat 5, 7491 AA Delden, tel. (074) 376 50 37

'n Werkplek dicht bij huis voor projecten door 't hele land

HCI Betonindustrie is een dynamisch produktiebedrijf voor prefab-

betonelementen voor de woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische sector

en weg- en waterbouw. Dit voor uiteenlopende projecten in het hele land.

Naast een aantal standaard-produkten worden er prefab-elementen op

maat gemaakt, exact conform de wensen van de klant.

Tekenaar m/v
Functieomschrijving:

- het uitwerken en tekenen van prefab betonelementen van bestek- of

werktekeningen,

- doorgroeimogelijkheden tot werkvoorbereider.

Functie-eisen:

- voldoende kennis van het bouwproces,

- een bouwkundige opleiding op MTS of HTS niveau,

- uitermate accuraat kunnen werken,

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren,

- flexibele en collegiale werkhouding.

BetonindustrieSHCI

Werkvoorbereider m/v
Functieomschrijving:

- het begeleiden van projecten met opdrachtgever, toeleveranciers en de

produktie-afdeling,

- het realiseren van de afgesproken leverdata middels

voorbereidingsprocedures en produktieplanningen,

- het realiseren van projecten binnen de gestelde budgetten en

kwaliteitseisen.

Functie-eisen:
- een bouwkundige opleiding op MTS of HTS niveau,

- voldoende kennis van het bouwproces,

- planmatig denken en handelen,

- u bent in het bezit van goede kontaktuele eigenschappen,

- organisatorisch vermogen,

- u bent kwaliteits- en kostenbewust.

De nieuwe medewerkers bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een

bij de functie passend salaris. Indien u meer wilt weten over één van boven-

staande vacatures, kunt u contact opnemen met de heer van Mourik, telefoon

(0575) 46 81 81. U kunt uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV binnen

14 dagen na het verschijnen van deze advertentie sturen naar:

HCI Betonindustrie, afd. Personeelszaken, postbus 98 - 7255 ZH Hengelo Gld.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



ccEen gouden multifunctionele
muzikant olitievaria GROEP VORDEN

Tegelijk met het 50 jarig be-
staan van de muziekvereniging
"Jubal" uit Wichmond/ Vïerak-
ker viert ook de heer Wiecher-
ink zijn gouden jubileum. Hij is
de enige persoon die al vanaf de
oprichting lid is van "Jubal".

"Ik geloof dat er op gegeven mo-
ment vanaf de preekstoel een be-
roep op de parochianen werd ge
daan om zich te melden voor een
muziekvereniging in oprichting.
Mijn ouders, hoewel zelf helemaal
niet muzikaal, vonden dat wel iets
voor mij. Probeer het maar eens,
zo spraken pa en en ma Wiecher-
ink tegen hun toen 9 jarige zoon.
Het eerste instrument was een pis-
ton.
Ik wist helemaal niet wat dat was,
een piston. En van "muziek ma-
ken" had ik ook geen flauwe notie.
Het enige wat toen telde was ge-
luid produceren. Als je inderdaad
geluid uit het instrument kon krij-
gen, was je al een hele kerel", zo
zegt onze jubilaris.
Nu moet men niet denken dat "ze"
in die dagen de nieuwbakken mu-
zikanten zo maar wat aan lieten
modderen. Zeer zeker niet. Er
werd naarstig gezocht naar ie
mand die verstand had van mu-

ziek. In Borculo werd een frater be
reid gevonden om wekelijks naar
Wichmond af te reizen voor het
geven van muziekles. De lessen
vonden s'avonds plaats.
De heer Wiecherink: " Ik weet nog
goed, we waren met ongeveer 7
man. In het huidige Ludgerus ge
bouw was de plaatselijke boeren-
leenbank gevestigd. Daar in de kas-
sierskamer, waar ook de kluis
stond, kregen we les. Er was een
groot probleem, er was geen ver-
warming. Dat betekende dat we in
de wintermaanden met zijn allen
rondom de potkachel zaten".

In eerste instantie kwamen de mu-
zikanten in actie bij het begelei-
den van de processies. Dhr. Wie
cherink: "Het werd al snel duide
lijk dat het moeilijk was om het
aantal muzikanten, dat steeds
rond de 10 bleef schommelen, uit
te breiden. Dus werd besloten het
"rooms-katholieke" eraf te halen
en gewoon over te gaan naar een
"neutrale" vereniging. Alleen R.K.
was dus niet meer haalbaar", zo
zegt hij.
Het gevolg was dat "Jubal" er een
aantal leden bijkreeg en ontstond
er zo een korps van pakweg 20 mu-
zikanten. "De dirigent was de heer

Gerritsen. Bij repetities stond hij
voor de groep en als wij "de straat"
opgingen liep Gerritsen gewoon
mee. De man speelde beurtelings
klarinet, tuba of trompet. Na hem
hadden wij de heer Wendt uit
Zutphen als dirigent", zo zegt Ben-
nie Wiecherink.
Hij zelf ontpopte zich trouwens
ook als een "multifunctionele"
muzikant. Zoals reeds gezegd, hij
begon met het spelen op de piston.
Vervolgens maakte hij zich in de
loop der jaren de trompet, de te
nor- saxofoon, de bariton sax, de
ventiel trompet, schuiftrompet en
de tuba "eigen". Een respectabel
aantal!
"Dat ging min of meer van zelf.
Wanneer er in het korps gebrek
was aan een bepaald instrument
dan "stapte" ik over. Ik had er, zo
bleek wel, geen enkele moeite
mee, al is en blijft de tuba mijn fa-
voriete instrument. Daar speel ik
nog altijd op". Wiecherink herin-
nert zich nog heel goed het eerste
"officiële" optreden.
"Dat was tijdens het Oranjfeest in
Wichmond. De uniformen die wij
droegen waren "gebruikte" uini-
formen van een muziekvereniging
uit Zutphen. Het eerste optreden
sloeg trouwens wel aan."
Tegenwoordig is "Jubal" in het
grijs gestoken. En om over een
"grijs verleden" te spreken. Dhr.
Wiecherink: "Het was natuurlijk
niet altijd serieus. We hebben echt
wel de nodige lol gehad. Dan denk
ik bijvoorbeeld aan de carnavals-
optochten in Wychen waar wij als
"Jubal" diverse jaren aan mee
werkten. Ik kan me ook nog goed
herinneren dat het 25e bevrij-
dingsfeest gevierd werd.

Je had toen nog de cafe's De Jager,
De Groene Jager, Den Elter, noem
maar op. Wij reden op een melk-
wagen van de heer Brekveld al mu-
ziek makend van kroeg naar
kroeg. Genoten intussen van een
drankje en maar spelen. Erg veel
lol. Totdat er eentje van de wagen
viel. Paniek in de tent, dat begrijp
je. Gelukkig is het allemaal goed
afgelopen", zo blikt Bennie Wie
cherink terug.

Behalve muziekliefhebber, was
Bennie ook in hart en nieren voet-
baller. Hij was jarenlang de super-
snelle buitenspeler bij Socii. Toen
hij in 1969 aan de Elterweg een
benzinestation opende, was er
voor voetballen geen tijd meer.
Wel tijd voor de muziek en dat wil
hij nog jarenlang doen. Een trouw
lid van "Jubal"? Dhr. Wiecherink:
"Ik denk het wel. Van de honderd
repetities mis ik er hooguit een-
tje"!!

PCOB-middag in
het teken van
Antiek
De ledenmiddag van de PCOB, afd.
Vorden, op donderdag 26 oktober
a.s. zal in het teken staan van An-
tiek.

De heer Visser uit Varsseveld zal
een toelichting geven op antiek en
waardevolle spullen. Misschien
heeft u het TV-programma "Tus-
sen kunst en kitsch" wel eens ge
zien. Een dergelijke opzet is de be
doeling.

Men kan antieke goederen meene
men, waarvan men graag wil we
ten of ze wel antiek zijn en welke
waarde ze hebben. De inleider zal
proberen de herkomst en waarde
vast te stellen. Ook belangstellen-
den zijn van harte welkom in het
Stampertje (Dorpscentrum) te Vor-
den.

De heer Groot
Jebbink kampioen
"De Snoekbaars"
De heer Groot Jebbink is er in ge
slaagd om bij "De Snoekbaars" de
titel kampioen van Vorden in de
wacht te slepen.

Hij behaalde het afgelopen sei-
zoen in totaal 894 punten, een mi-
nieme voorsprong op nummer
twee R. Golstein. Deze scoorde 886
punten;3 A. Golstein 864; 4 H. Gol-
stein 862; 5 D. Heutink 862 pun-
ten.

De afsluitende wedstrijd werd ge
houden in een vijver te Warnsveld.

Daar werd 6450 gram vis gevangen
door de hengelaars omschreven
als "een redelijk goede vangst". De
uitslag was: l W. Vreeman 1530
gram; 2 A. Golstein 1100 gram; 3 R.
Eykelkamp 880 gram.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre gaat donderdag 26
oktober naar de cactus kwekerij
van Anny en Bert van der Meer in
Ruurlo. "Anny Cactus" zoals Anny
van der Meer ook wel genoemd
wordt, laat de belangstellenden
zien hoe haar hobby, die ze al
ruim 30 jaar beoefent, is uitge
groeid tot een grote kwekerij. Er
zijn 600 soorten en duizenden
kleurrijke cactussen te bezichti-
gen. Per jaar worden 200 miljoen
zaadjes gezaaid!!
Jong Gelre blijft creatief bezig. De
leden worden in staat gesteld om
een cursus "wilgentenen en mos
en gaas" te volgen. Voor het vlech-
ten van diverse figuren zoals een
gans, pauw, bolboompje, lan-
taarns e.d. wordt een dag "uitge
trokken". Bij de cursus gaas en
mos kunnen de deelnemers ver-
schillende voorwerpen maken zo-
als bijvoorbeeld een jasje, een
dienblad met servies en kroon e.d.

14 oktober
Een bestuurder van een personen-
auto uit Vorden, reed vanuit een
uitrit de Raadhuisstraat op. Hier-
bij zag hij de stilstaande personen-
auto van een bewoonster van Vier-
akker over het hoofd. Een aanrij-
ding tussen beide voertuigen was
het gevolg.

Vanochtend omstreeks 10.30 uur
tot 's middags ongeveer 16.00 uur
werd de deur van het politie
bureau opengezet omdat het lan-
delijke politiedag was. De opkomst
viel tegen.

15 oktober
Werd door een bewoner uit Velp
aangifte gedaan van inbraak in
zijn personenauto. Hij had zijn
personenauto 's ochtends gepar-
keerd op de parkeerplaats bij 't
Hackfort. Toen hij 's middags bij
zijn personenauto terugkwam zag
hij dat de ruit van het rechter voor-
portier was ingeslagen. Uit de auto
werd een schoudertas en een mo-
biele telefoon weggenomen. Tip
politie: Auto op slot, buit eruit.

18 oktober
Een bestuurder uit Vorden reed
met zijn personenauto op de Ruur-

loseweg. Op een gegeven moment
kwam een reebok uit het links van
de weg gelegen bos en rende de
weg op. Een aanrijding met de ree
kon niet voorkomen worden. De
ree overleefde de aanrijding niet.

19 oktober
Door een getuige werd gemeld dat
zij op 18 oktober bij het station
gezien had dat door twee jongens
om 16.15 uur een achterlicht van
een damesfiets werd getrapt. De
politie heeft de twee jongens niet
meer kunnen achterhalen.

19 oktober
Een bestuurder uit Zieuwent reed
met zijn personenauto op de Groe
neweg en ging linksaf de Enkweg
op. Mogelijk door een black-out
reed hij tegen een boom. Bestuur-
der bleef ongedeerd terwijl zijn
auto flink beschadigd was.

19 oktober
Werd 's middags tussen 14.00 en
16.15 uur radarcontrole gehouden
op de Zutphenseweg buiten de
bebouwde kom. Aantal passanten
370 stuks, aantal overtredingen,
15 stuks. De hoogst gemeten snel-
heid was 102 km/uur waar 80
km/uur is toegestaan.

De Vogelvriend
scoort in Lochem
Maar liefst tien leden van vogel-
vereniging De Vogelvriend uit
Vorden speelden afgelopen week-
end mee in Lochem. De Lochemse
vogelvereniging Gekleurde Zanger
organiseerde de jaarlijkse Open
Nationale wedstrijd in de schouw-
burg. Bijna 1200 vogels werden
door 148 kwekers uit Oost-Neder-
land bijeengebracht. Zestien keur-
meesters maakten uit welke vogels
de mooiste kleur, houding, vorm
of grootte hadden. Zes Vordense
leden behaalden met hun vogels
prijzen. Zonder de andere prijs-
winnaars te kort te doen, was dhr.
Bennie Horsting de absolute top-
per. Hij keerde met maar liefst drie
prijzen terug. Goede tweede was
dhr. H. van Amstel die sinds l ok-
tober officieel lid is en direct twee
prijzen in de wacht sleepte.
Dit goede resultaat is een mooie
voorbode voor de Onderlinge Ten-
toonstelling die op zaterdag 11 en
zondag 12 november in het Dorps-
centrum wordt gehouden. Ieder-
een is hier van harte welkom. De
goede opbrengst van de onlangs
gehouden bloemenactie betekent
bovendien, dat de toegang gratis
zal zijn.
Uitslagen Open Nationale Lochem:
kampioen plus bondsmedaille
stam W. v.d. Veen rood schimmel
367 pnt; Ie enk. E. Korenblik geel
mozaïek type l 89 pnt; kampioen
enk. M.B. Borgonjen agaat geel
intensief 91 pnt; kampioen stam
B. Horsting agaatopaal plus geel
mozaïek l 362 pnt; Ie enk. B. Hors-
ting zwartonyx met geel 89 pnt;
Ie enk. WA Berendsen Gloster
consort 91 pnt; kampioen stam B.
Horsting Japanse meeuw 362 pnt;
kampioen stam H.H. van Amstel
Agapornis fisherie wildkleur 362
pnt; Ie enk. H.H. van Amstel Aga-
pornis fisherie wildkleur 90 pnt.

Arajan Mombarg
en Martin Rietman
komen in vorm
Tijdens de marathonwedstrijd van
afgelopen zaterdag in Utrecht heb-
ben Arjan Mombarg en Martin
Rietman goed gepresteerd. A-rijder
Mombarg reed de wedstrijd, die in
hoog tempo werd verreden uit en
eindigde op een verdienstelijke
31e plaats. De wedstrijd over 100
rondes was behoorlijk snel (55
min. en 30 seconden). Dit betekent

dat er met een gemiddelde snel-
heid van 33.3 seconde per ronde
werd gereden. Wat dat betreft de
den de B-rijders niet onder voor
hun "grote broers". Ook hier was
de gemiddelde snelheid 33.3 se
conde per ronde in een wedstrijd
over 75 rondes. Desondanks wist
Martin Rietman zich staande te
houden in het geweld. De 28-jarige
inwoner van Wichmond reed ook
deze wedstrijd uit, waarmee hij nu
een score heeft van 100%. Y_X uir-
rijden op zich is~al een ^^IKÏÏÏe"'
omdat een groot deel van de ande
re rijders (bijna) full-prof is. Mom-
barg en Rietman hebben de afgelo-
pen weken hun trainingsarbeid
geïntensiveerd en naar het zich
laat aanzien begint dit nu zijn
vruchten af te werpen. Trainer Pie
ter van Savoijen is van mening dat
zijn pupillen er beter voor staan
dan vorig jaar in deze periode. Sa-
men met de andere 3 rijders uit de
formatie van Ecotrans/Freewheel
verschijnen beide inwoners van de
gemeente Vorden a.s. zaterdag aan
de start in Deventer. De wedstrijd
begint met de dames. Daarna vol-
gen de A-rijders en de B-rijders.

Collectanten voor
diabetesonderzoek
gezocht
Van 29 oktober tot en met 4 no-
vember is de landelijke collecte
Geef voor Diabetes van het Diabe
tes Fonds Nederland. Dit jaar
speelt de relatie tussen diabetes
(suikerziekte) en oogaandoenin-
gen een centrale rol in de campag-
ne. Diabetes is de grootste veroor-
zaker van slechtziendheid en
blindheid in de Westers wereld.
Het zijn zijn juist de diabetische
complicaties die diabetes tot een
ingrijpende aandoening maken.
Alleen onderzoek kan daar veran-
dering in brengen.

Hulp bij de collecte is nodig. Het
Diabetes Fonds Nederland (DFN) fi-
nanciert in Nederland het over-
grote deel van het onderzoek rond
diabetes. Het DFN krijgt geen sub-
sidies en is dus voor het laten
voortzetten van het onderzoek af-
hankelijk van giften van publiek
en bedrijfsleven. Niet bij iedere
deur wordt aangebeld om een bij-
drage te vragen voor verder weten-
schappelijk onderzoek.

Voor meer informatie over de col-
lecte "Geef voor diabetes" kan
men bellen 55 17 01.



BouwCenter HCI ontwerpt
keukens en badkamers op maat

Bent u op zoek naar een nieuwe keuken

of badkamer? Kom dan eerst een kijkje

nemen in de sfeervolle showroom van

BouwCenter HCI. Want naast een ruime

keuze in keukens en sanitair tovert

BouwCenter een gratis* ontwerp op maat.

Neem dus gerust een plattegrond van uw

keuken of badkamer mee, dan helpen

wij u op weg met een verrassend

ontwerp, afgestemd op uw woonwensen.

Heeft u geen duidelijke plattegrond of

situatieschets? Geen probleem. U maakt

gewoon een afspraak met één van onze

adviseurs en wij komen graag vrijblij-

vend bij u thuis een kijkje nemen.

tff
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KEUKENS

SANITAIR

WANO EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

Bij BouwCenter HCI krijgen
ideeën de ruimte.
Voor iedere badkamer, groot of klein,
maken onze ontwerpers een creatief
ontwerp met verrassende elementen
waarbij geen vierkante centimeter
onbenut blijft!

Ligbaden, badmeubelen, douchebakken,
douchecabines, whirlpoolsystemen en
accessoires... Kortom, bij BouwCenter
HCI krijgen ideeën de ruimte voor een
verfrissende kijk op badkamers en
sanitair.

Bij BouwCenter HCI vindt u moeiteloos de
mooiste combinaties wand- en vloertegels

BouwCenter HCI biedt unieke
combinatiemogelijkheden
dankzij een uitgebreide
collectie wand- en vloer-
tegels. Zo vindt u in één koer
moeiteloos passende wand-
en vloertegels bij uw nieuwe
keuken of badkamer.

BouwCenter HCI Hengelo Gld
Kruisbergseweg 13, tel, (05751 4« 81 81
e-msil; hci®hciubi,nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom: Openingjtijden bouwmarkt
maandag t/m vrijdag 08.30 - 1730 uur maandag t/rn vrijdBg 07,30 - 17.30 uur
vrijdag koopsvond 19.00 - 21.00 uur vrijdag koopavond 19.00 - 21,00 uur
zaterdag 1000-16.00 uur zaterdag 08.00 • 16.00 uur

Vakanties van het Nationaal Reumafonds
Al meer dan 40 jaar organiseert het Nationaal Reumafonds vakanties voor reumapaticrm-n.

De reizen staan vermeld in onze vakantiegids.

U kunt deze gids bestellen via onze afdeling rei/en

• telefoon 020-589 64 85 Nationaal Reumafond?

Duthler organiseert in saiu c n werk i 1114 in^ i Bakkerij Kuiper

ZATERDAG 28 OKTOBER

Achterhoekse
WeekV00r u klaar!

Geef uw geluk
een kans en
gooi voor de

hoogste korting.

Troelstralaan 39-43, Zutphen

Telefoon (0575) 52 60 80

Maandagmorgen gesloten

Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Parkeren voor de deur

Ziekenhuis ri. de Stoven/
rotonde rechts/ 2e str. links

Kuiper prgdniseert puthier-MocJe
een ge|f J l i ge; Ach |f f f ff ksè Week

21 t/m 28
zuinige Achtertioekse prijzen
royale verrassingen by de

en

Kom voor
de mooiste mode
met de hoogste

korting naar
Duthler mode!

litn/e rnode

Echte Achterhoekse Specialiteit!

Volgens eeuwenoud recept

gebakken door Bakkerij Kuiper.

Brood met heel veel krenten

en rozijnen.

Een sfeervolle week op Koopcentrum De Vijver in Zutphen!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

DEPRESSIE
Ken sombere bui kent iedereen. Bij eoiillicten op hel

werk of ii i een rel,il ie of... Meestal i>;i;it dat over, soms

uordt 't ei "er. Je hebt nergens /in in en voelt je

alleen. Weken, maandenlang. I Iet wordt een dwaal-

tocht tussen de oren. Herkent u iets?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOUKSGEZONDHF.il)

GRATIS INFOBROCHURES

Bei NFGV (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV, postbus 5103,

3502 JC Utrecht of info@nfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

VIJVERS enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes '

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurioseweg 45-47, Vonden, tel. (0575) 551217



15 oktober 2000 in Istanbul

Intercontinentaal Istanbul
Eurasia Marathon

Opening bridgeboerderij:
bere gezellig!

Deze unieke marathon begint
in Azië en loopt via de Bospho-
rus brug naar Europa. De orga-
nisatie heeft de handen vol aan
organiseren. De finish van deze
marathon is in het Besiktas sta-
dion. Tegelijk met de marathon
begint de 15 km te starten. 30
minuten later de 10 km.

De organisatie probeert met alles
wat het in huis heeft om goed te
scoren, want Istanbul heeft zich
kandidaat gesteld voor de Olympi-
sche spelen van 2008. Zo worden
de prijzen uitbetaald in dollars en
veel reclame gemaakt in binnen
en buitenland. Maar hoe je lopers
op de startstreep krijgt weet men
niet.
Zondag morgen 15 oktober '00 be-
gon om 9.00 uur de start van de 22
Istanbul Eurasia Marathon. (438
deelnemers) Tegelijk met de mara-
thon begon de 15 km.
Zoals men in Istanbul niet weet
hoeveel inwoners de stad heeft,
weet men ook niet hoeveel men-
sen er tijdens de loop illegaal op
het parkoers lopen. Wel zijn er tij-
dens de loop veel kinderen en tie-
ners maar ook volwassenen die
met de marathon lopers trachten
mee te lopen. In de praktijk bete
kent dit sprinten tot voorbij de lo-
per en dan de loper voor de voeten
te lopen tot hij zich moet laten pa-
seren en dit een aantal keren her-
halen. Ben je de één kwijt dan

komt de ander maar soms lopen
er een stuk of 10 van die gasten om
je heen te springen. Voor de mara-
thon loper geen pretje, al doet zo
af en toe een tikje uitdelen wonde-
ren. In zo'n stad moet je leven en
overleven of niet soms.
Na de start, die 800 meter voor de
Bosphorus begint, is het één sprint
naar voren de brug op, binnen 400
m begint de eerste te wandelen en
daarna volgen er nog velen. Het
lijkt wel een volksfeest. Na de Bos-
phorus brug te zijn overgestoken
ga je weer klimmen. Na ± 5 km be-
gin je met 10 km dalen dwars door
de stad. Voor de Galata brug wor-
den» de 15 km lopers gescheiden
van de marathon lopers. Na deze
splitsing wordt het op het mara-
thon traject een heel stuk rustiger.
De lopers lopen minder in groe-
pen en bijna allemaal alleen of in
hele kleine groepjes. Na ± 15 km te
zijn gevorderd op het marathon
parkoers begin je voor het eerst
vlak te lopen (na eerst 5 km stijgen
en daarna 10 km dalen). Dit vraagt
souplesse en een hele overschake-
ling. Velen kunnen deze overscha-
keling moeilijk maken. Van 15 km
tot 22.5 km heb je de wind in de
rug maar door de overschakeling
ervaar je de rugwind niet. Pas na
het keerpunt op 22.5 km begin je
de wind te voelen. Windkracht 4
tot 6. Men moet van 22.5 km tot
38.5 km pal tegen de wind inlopen
langs de kust. Op dit punt van het

parkoer kon je goed de lopers ach-
ter je zien . Ook de ware afslach-
ting. Weelhers werden door politie
en EHBO mensen op gang gehou-
den menig loper zag het niet meer
zitten en stapte uit. Na 38.5 km
nog éénmaal de brug over, de Ata-
turk brug, nog een paar km vals-
plat en dan het Besiktas stadion.
Wanneer je het stadion in loopt,
ervaar je de gekte van het volk. Een
vol stadion met Turkse top zan-
gers en zangeressen, gevolgd door
politici. Rond het veld is een cor-
don van bewakers geplaatst, op de
tribunes zitten zeer vele politie
agenten stanbaai. Een ware ophit-
sing van alle aanwezigen. Dit
moetje meemaken, dit moetje er-
varen voor je het geloofd. Gewel-
dig zegt Vordenaar Ton ten Have.
Tussen deze gekte lopen 4 mara-
thon-lopers uit deze streek. 2 uit
Eefde, l uit Zutphen en l uit Vor-
den. Ze finishen allen. Ook de 3 lo-
pers allen uit Zutphen die de 15

"km liepen hebben goed gelopen.
Zowel op de marathon als op de 15
km zijn de helft niet gefinisht.
Maar wie zondag heeft meegelo-
pen, zal deze uitslag niet bevreem-
den.

De groep Hollanders afkomstig
van atletiekvereniging Hanzesport
uit Zutphen en de Aad Steylen
groep kijken met veel plezier te
rug naar een week Istanbul. Ton
ten Have loopt bij beide groepen.
Als groep hebben de atleten een
interview gegeven voor een Turks
sportblad, het blad zou opge-
stuurd worden.
Tevens heeft één van de Turkse
zenders een interview opgeno-
men, waar de Achterhoekse atie
ten vragen beantwoorden en het
Wilhelmus zongen, deze werd s'a-
vonds om 19.00 uur in het jour-
naal uitgezonden.
Vordenaar Ton ten Have was 3 jaar
geleden nummer 87 en nu 43 ste
en derde in zijn leeftijd groep.
Er was geen oudere voor hem. Na
31 marathons in binnen en bui-
tenland speelt toch de ervaring
een rol.
Met 3 atleten die onder de 2.20 en
29 atleten onder de 3 uur lopen,
vindt de Vordenaar zijn 3.13.06 bij
25 °C een tijd om tevreden over te
zijn.
Kijkend naar de uitslagenlijst met
aüeten uit 10 verschillende natio-
naliteiten voor hem eindigen en 5
kwartier voor de volgende Neder-
lander stemt deze uitslag hem tot
tevredenheid.
Trainen voor een marathon is leuk
en zwaar, voor de marathon moet
je het en voor de marathon doe je
het.
Juist de uitdaging van trainen en
het presteren is de uitdaging voor
de marathon. ledere marathon
heeft zijn eigen verhaal. Dat is het
boeiende van de marathon aldus
de atleet.

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN
DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0675) 561086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
E-MAIL: INFO0WEEVERS.NL - ISDN (06761 666678

V O R E ) E N

OKTOBER
Iedere 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.

25 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-
centrum

25 AMBO 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

Zaterdag stond het landgoed
Onstein geheel in het teken van
de opening van de bridgeboer-
derij van de heer Melchers. Aan
het begin van de middag had-
den zich 106 bridgers in het
nieuwe onderkomen verza-
meld voor het spelen van een
toernooi.

Bij de profs ( Meesterklasse en Eer-
ste Divisie ) werd de beker gewon-
nen door het team mevrouw van
der Spek en de heer Brom met 66
imps. In de groep 2e divisie en la-
ger werd het team mevr. Claudia
Melchers en de heer Floris Nijland
met 64 imps winnaar.

Na het toernooi ging het gezel-
schap al wandelend naar kasteel
Onstein waar een receptie werd ge-
houden. Bij terugkeer in de bridge-
boerderij onthulde de wereldbe-
kende bridger Zia Mahmood uit
Pakistan de steen met inscriptie.
Deze topbridger, voor deze gele-
genheid vanuit New York overge-
vlogen, vergeleek in zijn toe-
spraak bridgers met "animals".
"Beiden belust op hun prooi", zo
sprak hij gekscherend. De heer
Melchers kreeg van zijn vrienden
als cadeau een klok aangeboden.
Een gezellig samenzijn besloot de
ze voor bridgend Nederland bij-
zondere dag.

Biej ons in
d'n Achterhook
Willem Pasman zetn zich de rugge 's rech. Hee schot t'r al aadig met
op. Nog een paar stroekn die wat biej esneujd mossen wodn en dan
kon 't wel weer tot volgend jaor. De hegge zaog t'r weer kas uut. Hee
was net weer begonnen too een van zien oaverbuurluu op um too
kwam. "'k Zie Willem da'j zowat klaor bunt, zolle wiej zo die electrische
schere van ow meugn lenen?. Daor geet 't volle makkelijker met as
met zo'n handschere, dat he'w al wel ezeen".

"Oh, natuurlijk wel, a'j effen wacht bun'k klaor". Met een paar menuten
was de leste conifere biejewarkt en kon Frans um metnemmen. "Pas
maor op da'j ow de bene neet opscheert". Nee, zee zoln d'r veurzichtig
met wean. Frans en nog een paar anderen wonen tegenoaver Willem
samen in een tehuus. Beste luu wao'j niks gin las van hadn. En zee
deijen goed met de buurte met.

't Was een goed ketier later, Willem was nog druk met de boel an 't
biejmekare veagen, too Frans al weer kwam. "Jao, d'r was een blad
yan de heggeschere afeknapt, zo vanzelf'. Willem gleuvn d'r 't ziende
van maor zei d'r wieters maor neet tevolle van. Had e um ok maor
neet uut motn lenen. Hee had um trouwens zelf ok al eleend van zien
schoonvader. Maor die had al epraot van een niejen koopn dus zo'n
ramp was 't now ok weer neet.

'n Volgenden aovend, too Willem biej huus kwam van zien wark, was
Frans al druk an 't heggescheern. Daorbiej andachtig evolgd deur
zien huusgenootn. "Zo, he'j ow zelf een nieje schere too-esteld?". "Oh
nee, ehuurd biej Karma".
Met een "now.succes t'r met", ging Willem nao huus. Hee had zien
bord met etn nog maor haalf laog too d'r ebeld wier. 't Was Frans. Of
Willem nog een stoppe veur eur had. "Wat he'j dan now emaakt?".

Jao zie, zee hadn de kabel per ongeluk ok eraakt ,den was now in twee
stukken en kortsluuting natuurlijk. Willem kon d'r nog wel umme
lachen. Maor at e volgend weer een nieje heggeschere hef leent e um
toch maor neet weer uut. Buurteplich hef ok zo zien grenzen biej ons
in d'n Achterhook.

H.Leestmcm.



RUNDERSUCADELAPPEN
1kg 11,95

SCHOUDERKARBONADE
1 kg 6,95

BOERENLEVERWORST OF
BOERENKOOKWORST
per stuk 3,95 3 voor 19,00

ZEEUWS SPEK
AAN HET STUK 500 gram 5,95

Weekpakket vleeswaren

lOOgrVARKENSROLLADE 1,95

lOOgrONTBIJTSPEK 1,95

100 gr GEBRADEN GEHAKT 1.65

5,55
Nu VOOR fö\ 4,95

cte markt in Vorden Uw vakslager Dl J KG RAAF

O 10 WINTERVIOLEN

0 2 KALANCHOË'S

0 GROTE BOS ROZEN

0 1 BOS LELIES

5,95 Valeweide
5 95 Bloemen en planten

9,95
3,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Het

leven

har

... zorg er goed voor:
eet eens wat vaker vis

in plaats van vlees.

Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten naar hartelust'

Bel: 0800 300 O 300.

Nederlandsevl/Hartstichting

Rekeningblocks

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vordert

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

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.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
ÊM ifil
iVJS l

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Gedurende de verbouwing
van 23 oktober t/m 6 november

blijft de winkel
open!

De ingang van de winkel
is aan de zijkant.

Zutphenseweq 7, 725! DG Vorden
tel. 051575-551 505

Kalmoes

Beerenburg
1,0 liter
van 22,95 voor

18,95

Hooghoudt

Dubbele
graanjenever
1,0 liter

20,95
Famous Grouse

Whisky
1,0 liter
van 39,95 voor

35,95

Schipper
Bitter

Dujardin

Vieux
1,0 liter
van 25,95 voor

22,95 21,95 Baileys

SUPER DE BOER 24,95
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Slijterij-wijnhandel

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig van 23-10-00 t/m 04-11-00

NOG VIER

OPERATIES

EN DAN

LACHT HIJ
OOK WEER
AAN DEZE

KANT

De Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om
brandwonden te voorko-
men, verbetert de behan-
deling van brandwond-
patiënten, doet weten-
schappelijk onderzoek en
beheert de Nationale
Huidbank.

Postbus IOI5
1940 EA Beverwijk
Tel.: (0251) 27 55 55
Giro: 20 21 22
Bank. 70.70.70.643



Provincie steunt Willibrorduskerk
met subsidie van 350.000 gulden
De provincie Gelderland stelt
350.000 gulden beschikbaar
voor de restauratie van de Sint
Willibrorduskerk in Vierakker.
Dit geld komt uit een speciaal
potje waarmee de provincie
cultuurhistorische projecten
steunt in Gelderland. Een half
jaar geleden zegde de provincie
ook al een subsidie toe. Toen
ging het om 365.000 gulden af-
komstig uit het Provinciaal Res-
tauratie Uitvoeringsprogram-
ma 2000-2005.

De restauratiecommissie van de
Sint Willibrorduskerk is zeer ver-
heugd met de 350.000 gulden die
de provincie vorige week toeken-
de. "De geldinzamelingsactie is tot
nu toe uiterst succesvol", zegt
Charlotte Bonga. Vorige week
kwam de tweede nieuwsbrief uit
van de restauratiecommissie.
Daarin staat onder andere te lezen
dat een oproep aan de plaatselijke
bevolking van Vierakker-Wich-
mond om financieel een steentje
bij te dragen een bedrag heeft op-
geleverd van ruim 38.500 gulden.
"Daarmee is een goede bodem ge
legd voor de benodigde gelden.

Een beter start van de restauratie
van deze unieke kerk had de res-
tauratiecommissie zich niet kun-
nen wensen", aldus de nieuws-
brief.

Volgens een voorzichtige schatting
van architectenbureau Van Vliet
uit Loosdrecht is met de restaura-
tie van de kerk een bedrag van
ruim drie miljoen gulden ge-
moeid. Tweederde van het bedrag
moet van de overheid komen. Dit
betekent dus dat de kerk zelf on-
geveer een miljoen gulden moet
ophoesten. De afgelopen maanden
ontving de restauratiecommissie
enkele bijzondere giften. Zo
schonk de jubilerende vereniging
In de Reep'n uit Vorden een geld-
bedrag van 250 gulden. Ook nota-
riskantoor Wille uit Apeldoorn
zorgde voor een financiële mee
valler. Bij dit kantoor werd de op-
richtingsakte van de 'Stichting tot
Restauratie van de Sint Willibror-
duskerk te Vierakker' getekend.
Het notariskantoor bracht hier-
voor geen kosten in rekening. Ver-
der kreeg de restauratiecommissie
van de inmiddels opgeheven bi-
bliotheek in Vierakker een bedrag

van bijna duizend gulden overge-
maakt.

CONCERT
De restauratiecommissie zit niet
stil. De komende maanden zullen
er diverse nieuwe acties worden
gehouden. Zo geeft het Vordens
Mannenkoor op vrijdagavond 15
december een kerstconcert in de
Sint Willibrorduskerk. De op-
brengst van dit concert komt ten
goede aan de restauratie van de
kerk. Verder wil de restauratie
commissie alle oud-parochianen
aanschrijven die verhuisd zijn
naar plaatsen elders in het land.

Ook bedrijven en instellingen uit
de regio krijgen een brief met de
vraag of ze een financiële bijdrage
willen doen. Tenslotte kan natuur-
lijk iedereen er nog niet toegeko-
men is om een geldbedrag te stor-
ten dit alsnog overmaken.

Het banknummer van het restau-
ratiefonds is 36.64.51.170. Het se
cretariaat van de restauratiecom-
missie is gevestigd aan de Vierak-
kersestraatweg 34, 7233 SG Vierak-
ker, telefoon (0575) 44 12 61.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 21/22 oktober
Vorden 4 - Witkampers 5 6-2
Vorden 5 - DEO 3 04
Programma 28/29 oktober
Davo Dl-Vorden Dl
Vorden D2-WHCZD4
Gazelle Nieuwland El -Vorden El
Vorden E2 - Gazelle Nieuwland E3
OekenE2- Vorden E3
Vorden F1-AZCF1
Brummen F2 - Vorden F2
Vorden F3 - Oeken Fl
Vorden F4 - Warnsveldse Boys F4
Vorden F5 - Be Quick F4
Erica Al - Vorden Al
PaxB2-Vorden BI
Vorden Cl -WSVC5
Vorden l - Vosseveld l
Vorden 2 - Varsseveld 3
Vorden 3 - Steenderen 2
WW 4-Vorden 4
Lochem 7 - Vorden 5
SVRATTI
Zaterdag 28 oktober
OBW '12 - Ratti 5
Deventer BI - Ratti BI
Ratti Cl - Gazelle Nieuwland C3
Zondag 29 oktober
Sotii l - Ratti l
Grol 9 - Ratti 2
Ratti 3 - Zutphen 5
Ratti 4 - Vios B. 8
Ratti l - Wolfersveen (dames)
SOCII
Uitslagen 22 oktober
Dierense boys 3 - Sociï 2: 3-2
Programma 28/29 oktober
Groen en wit Al - Sociï Al
Steenderen C2 - Sociï Cl
Sociï l - Ratti l
Sociï 2 - WHCZ 2
Sociï 3 - Dierense boys 3
H en K 5 - Sociï 4
Brummen 7 - Sociï 5

Boekenbeurs
voor restauratie
Dorpskerk
"Het was gewoon de gehele dag
"propjevol", zo omschreef mevr.
Bargeman van de "Veiling Com-
missie Vorden" de boekenbeurs
die zaterdag in "De Voorde" werd
gehouden. Deze boekenbeurs trok
ongeveer 850 bezoekers, een aan-
tal waar de organisatie zeer con-
tent mee was.

Niet alleen belangstelling van Vor-
denaren, ook veel bezoekers van-
uit de regio. De kinderboeken wa-
ren zeer gewild, terwijl ook boe
ken met betrekking tot de topo-
grafie een goeie aftrek vonden. De
verkoop van romans viel tegen.
Voor de liefhebbers van oude lang-
speelplaten was de boekenbeurs
ook "kaasje". De platen waren zo
foetsie!

De totale verkoop was goed voor
een bruto opbrengst van 4100 gul-
den. Dit geld gaat naar de plaatse
lijke Dorpskerk en zal mede wor-
den aangewend voor de restaura-
tie van de ramen van de kerk. Mo-
menteel overweegt de veilingcom-
missie nog "wat te doen" met het
restant boeken dat niet werd ver-
kocht.

"Misschien dat we een opkoper
kunnen vinden. Zo niet dan wel-
licht als oud papier voor het Man-
nenkoor. We gaan ze in ieder geval
niet meer in de verkoop doen voor
de boekenbeurs die we in 2001
gaan houden. Dan willen we toch
een nieuw assortiment brengen",
aldus mevr. Bargeman.

Uw ambachtelijke banket-
bakker heeft het weer:
* Speculaas
* Gevuld speculaas
* Brokken speculaas
* Borstplaat

Deze week SPECIALE AANBIEDING:
Gratis BROKKENSPECULAAS als u
bij uw aankoop het gewicht* raad.
* (met een marge van 10 gram)

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

niet
verder vertellen

Gordijn en batist - Trudy.
Een katoen/ polyester combinatie,
140 cm breed, verkrijgbaar in
diverse kleurstellingen Gordijn:
per meter/ incl. maken van ƒ 53,75
voor/ 43,00 € 19,51
Batist: per meter/incl. maken van
ƒ 45,45 voor ƒ 37,50- « 17,02

LAMMERS
WOON

Tapijt uit huis- collectie - Gaster.
80% polyamide/20% poly-
propyleen, 4 meter breed en
verkrijgbaar in vele kleurstellingen
van ƒ 129,00 per meter voor
ƒ 109,00 per meter. € 49,46

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 0575-551421

"Elke vrijdag .koop" knipavond van
10:00 tot 21:00 uur."

Bel effe: 0575 - 55 12 15

JIM HEERS INK Haarmodc
zutphenseweg 21 vorden

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

4£*$><£a"4^
'O'. '"^'' ''*-" **>'' ' ***' ' — ' 'w ' w' w 'TT

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-02305 50 ulagen n a c h t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

IJSVERENIGING
VORDEN

Ledenvergadering
te houden op maandag 6 november 2000
om 20.30 uur in de kantine van de
IJsvereniging, Het Hoge 41 a te Vorden.

Agendapunten:

- Opening door H. Reindsen, voorzitter.
- Notulen van de vergadering 1 november 1999.
- Jaarverslag.
- Verslag penningmeester afgelopen boekjaar.
- Verslag kascontrolecommissie.
- Benoeming kascontrolecommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: A.C. Aalderink,
H.G. Harmsen,
H.M. Visschers.

- Kandidaat bestuurslid.
- Contributie 2000/2001.
- Kantinebeheer.
- Wat verder ter tafel komt.
- Sluiting.

VIDEOTHEEK Vorden
M.i.v. volgende week zijn
ze er weer, de belkaarten!

DUTCHTONE -
TELFORT - LIBERTEL

K.P.N.
verder grote opruiming

VIDEOFILMS en GAMES!
Zeer binnenkort uitbreiding van ons pakket,

o.a. tijdschriften etc.
En hij ons natuurlijk D.V.D. te koop en te huur!

Tot ziens bij ons in de videotheek

Lieneke Visscher.
Burg. Galleestraat 44, Vorden, tel.: 55 36 40



Wie uitgeslapen is,
bezoekt zondag

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 14 69

DE LuSPANNIÏVOGl
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 14 84

Lubbers
wonen Grmiapen genieten met je ogen dicht

organa
- - slaapkamers

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 46 00

De Hengelose meubelzaken: ruim 8000 m2 woonplezier



20 jaar wild eten in de Achterhoek

Culinaire verwennerij in herfst
en winter

Heiligenbeeldenmuseum
tijdelijk gesloten

Elk najaar reizen vele duizen-
den landgenoten en Belgen
naar onze streek af. Want dan
staan de wildgerechten name-

* lijk centraal en zijn er bijzonde-
re arrangementen, geknipt
voor een meerdaags bezoek.
Dat seizoen loopt ieder j aar van
half oktober tot en met eind de-
cember en dertig (hotel)restau-
rants serveren dan die heerlijke
wildgerechten. En dit jaar is
heel bijzonder. Want het is nu
al voor het twintigste^!) jaar, dat
de restaurants en het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme ge-
zamenlijk publiciteit zoeken
voor de promotie van deze sei-

^ zoensspecialiteit. "Wild eten in
de Achterhoek' is bij menig cu-
linair liefhebber een begrip ge-
worden.

WAT KUNT U DAN VERWACH-
TEN?
Immer staat culinair genieten
voorop. Wat dacht u van een terri-
ne van roodpootpatrijs, pistache
noten en cantharellen, eendenfï-
let met vijgensaus op hete bliksem
of reefïlet met groene linzen en
een sabayon van bruin bier. Of een-
denborst met zwarte bessensaus
en rode kooltaart, een roulleau
van wildzwijnsham met geconfïjte
sjalot of wildzwijnshaas, stamppot
van snijbonen en bloedworst?

Uiteraard wordt ook de gewone
hazenpeper en een fazant met
zuurkool geserveerd. Ieder restau-
rant heeft zijn eigen specialitei-
ten; slechts een punt is uniform:
de door alle restaurants gezamen-
lijk gekozen wildwijn. Dit jaar is
gekozen voor de Zuid-Afrikaanse
Goede Hoop 1998, merlot cabernet
sauvignon. Die staat bij alle res-
taurants op de kaart.

BOEK
"WILD! De beste recepten van res-
taurants uit de Achterhoek" is de
titel van het jubileumboek, dat is
uitgegeven ter gelegenheid van
het twintigste jaar 'Wild eten in de
Achterhoek'. Een kleurrijk boek
van 96 pagina's met veel recepten
die eenvoudig thuis klaar te ma-
ken zijn, maar ook met achter-
grondinformatie over een veelheid
aan onderwerpen die alle met
wild te maken hebben. Ook geeft
het boek informatie over berei-
dingsmethoden, de keus voor een
bijpassende wijn en is er veel aan-
dacht voor de fotografie. De recep-
ten zijn geleverd door de 31 res-
taurants die meedoen aan 'Wild
eten in de Achterhoek'.
Het boek wordt niet alleen ver-
kocht bij alle deelnemende restau-
rants en de VW's in de Achter-
hoek, maar ook bij de boekhandel
in heel het land.

ARRANGEMENTEN
Veel hotels hebben al dan niet in
samenwerking met restaurants
een- of meerdaagse arrangemen-
ten uitgebracht. Omdat nu het
vierde lustrum wordt gevierd ser-
veren de restaurants speciale drie-
en viergangenmenu's tegen een
vaste prijs. Bij deze menu's is het
96 pagina's dikke boek "Wild!" in-
begrepen. Andere arrangementen
variëren van gratis overnachten
na het diner tot 'Hapstappen'
(hapjes en drankjes in verschillen-
de horecagelegenheden) of een
combinatie van vier- en zesgan-
gendiners met een of meer over-
nachtingen in een luxe hotelka-
mer.
Maar er zijn ook interessante dag-
tochten met een wandeltocht on-
der leiding van een boswachter,
een sagensafari of kasteelbezoek
in combinatie met een lunch of di-
ner.

GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in
de Achterhoek is vermeld in de
gratis wildbrochure.

Deze is verkrijgbaar bij de grotere
VW's in het land en bij het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme,
Postbus 4106, 7200 BC Zutphen,
tel. (0900) 26 92 888, of per email:
info@achterhoektoerisme.nl

Marathonploeg wil visitekaartje
afgeven in Deventer

Zaterdag a.s. vindt in Deventer
de derde marathonwedstrijd
van het nog prille schaatssei-
zoen plaats.

Op ijsbaan De Scheg verschijnt de
voltallige formatie van marathon-
ploeg- Ecotrans/Freewheel aan de
start.
Bij de A-rijders acteren Arjan Mom-
barg uit Vorden, Han Donderwin-
kel uit Brummen en Erwin Tie
mens uit Wezep op het hoogste ni-
vo.
Met deze 3 A-rijders brengt Eco-
trans/Freewheel een bijna volledi-
ge ploeg op de been.
Yasmin van Benthem uit Gronin-
gen verdedigt voor het tweede jaar
de kleuren van Ecotrans/Free-
wheel bij de dames. Zij had vorig
jaar al een uitstekend seizoen.
B-rijder Martin Rietman uit Wich-

mond rijdt dit seizoen voor het
eerst landelijke wedstrijden.
Bij de eerste serieuze test op de
Jaap Eden Baan in Amsterdam wis-
ten 4 van de 5 leden van de ploeg
de eindstreep te halen.
De vrijdagavond voorafgaande aan
de derde wedstrijd vindt in Vorden
- in en bij de winkel van Free
wheel - de officiële presentatie
van de ploeg plaats. Dan zullen de
doelen voor het komende seizoen
nader worden toegelicht. Ook zul-
len de globale plannen voor een
nieuwe, professionele schaats-
ploeg worden gepresenteerd voor
het seizoen 2001/2002.
Zoals bekend beëindigt Ecotrans
na dit seizoen zijn sponsoraktivi-
teiten.
Ploegleider, tevens co-sponsor,
Martien Pater van Freewheel, ziet
zeker mogelijkheden voor een nog

professionelere opzet met een
nieuwe hoofdsponsor. De belang-
stelling voor het marathonschaat-
sen is nog steeds groeiende.
De leden van de ploeg hebben er
zin in, en zullen zich zowel op de
officiële presentatie op vrijdag-
avond als bij hun eigen (regionale)
presentatie zaterdag in Deventer
van hun beste kant laten zien.
De presentatie van de ploeg is een
onderdeel van de opening van het
schaatsseizoen bij Freewheel. Be
langstellenden kunnen deze week
ook kennis nemen van de nieuw-
ste ontwikkelingen op schaatsge
bied, zoals het nieuwste type carve
schaats.

Op vrijdagavond kan er een condi-
tietest worden afgelegd met be
hulp van zeer moderne appara-
tuur.

Een van de 350 beelden die een plaats kregen in de Antoniuskerk: een
prachtig levensgroot beeld van Maria in bruikleen afgestaan door de res-
tauratiecommissie van de St. Janskerk in Zutphen.

Aan het einde van de herfstva-
kantie zal het Museum voor
Heiligenbeelden in de Vordense
Antoniuskerk voorlopig wor-
den gesloten. Na een alleszins
geslaagd seizoen met bijna
3.000 individuele bezoekers en
ruim 500 bezoekers in groeps-
verband is het de bedoeling het
museum gedurende de winter-
periode te sluiten.

Gelukkig is het bestuur er in ge
slaagd voor de maand december
een afspraak te maken met het
echtpaar Wessels in Zelhem dat in
de loop van de jaren tijdens va-
kantiereizen een unieke verzame
ling kerstgroepen bijeen heeft ge
bracht. Deze kerstgroepen zijn af-
komstig uit o.a. Afrika, Zuid-Ame
rika en een groot aantal Europese
landen. Daarnaast beschikt het
VKK-bestuur zelf over een aantal
grotere kerstgroepen. Deze in to-
taal ruim honderd groepen zullen
in de vitrines en langs de wanden
worden geëxposeerd.
Gehoopt wordt verder op de mede
werking van een aantal bewoners
van de Kranenburg voor het in-
richten van een levende kerststal.
En verder werkt de buurman van
de kerk en tevens klankbeeldma-
ker Fons Rouwhorst aan een kerst-
drieluik, dat tijdens de december-

expositie zal worden vertoond en
'de geboorte van de kerststal' in
beeld zal brengen. Deze expositie
die uitstekend past in de museum-
kerk zal gedurende vier weeken-
den in december te bezichtigen
zijn. Vorig jaar verkreeg de collec-
tie Wessels in een kerk in Benne
kom veel belangstelling; er kwa-
men daar circa 1700 bezoekers en
verwacht mag worden dat dit jaar
ook in Kranenburg de belangstel-
ling erg groot zal zijn. Verdere be
richten over de openingsdagen en
-tijden volgen nog.
Vooralsnog kan de Stichting VKK
terugzien op een zeer geslaagd
eerste seizoen. Opvallend zijn ook
de vele honderden reacties die
worden neergeschreven in het gas-
tenboek. In vaak ontroerende
woorden melden bezoekers hoe
blij ze zijn dat ze in de Antonius-
kerk terugvinden wat in de afgelo-
pen jaren in de meeste kerken is
opgeruimd en verdwenen. En dat
de beelden van heiligen voor ve
len, toch ook vaak voor jongeren,
een grote emotionele betekenis
blijken te hebben.
Wie op korte termijn nog een be
zoek wil brengen aan de Antonius-
kerk: de twee laatste openingsda-
gen van dit seizoen zijn a.s. don-
derdag 26 en zondag 29 oktober
a.s.

Aanvang zangdienst op 12 november om 1930 uur

Samenzang Remigiuskerk Hengelo
De zangdienst van zondag-
avond 12 november a.s. in de Re-
migiuskerk te Hengelo (Gld),
onderging enige wijzigingen.

Het aanvangstijdstip is een half
uur vervroegd. De organist Martin
Mans uit Woerden heeft zijn me
dewerking aan de zangdienst afge
zegd. Het bestuur van de Stichting
Kerk en Cultuur heeft als waardig
vervanger kunnen aantrekken W.
Kuipers uit Apeldoorn. Deze heeft
reeds kennis gemaakt met het
mooie Properorgel. Deze verleen-
de al meerdere keren enthousiast

medewerking aan de zangdien-
sten in Vorden, onder de noemer
'De Dorpskerk zingt'.
De komende zangdienst in Henge
lo (Gld.) belooft een aanzet te wor-
den tot een regelmatig terugke
rende activiteit. Een enthousiaste
vorm van geloofsbeleving, door ge
zamenlijk geestelijke liederen te
zingen. Door ds. Rekswinkel zal
een overdenking worden gehou-
den met als thema: "Waarom zin-
gen wij?"
Nadere informatie bij koster E.
Wentink (462104) tevens bestuurs-
lid Stichting Kerk en Cultuur.



Nieuw binnen:

Computerkasten

diverse modellen.

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.3O-21.OO uur
Zaterdag:

10.0O-12.00 uur en
13.3O--16.00 uur
Of op afepraak.

'7 van de iveelr'Oh

Antiek-Curiosa Het Pakhuis ""o «*•»»+,
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichterwoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

AANBIEDING!
z a t e r d a g 28 o k t o b e r

InstapSysteem
: Pentium 533 (A), 64 MB, max 64 MB

AGP, 10,2 Gb harddisk,
netwerkkaart, 56k V90 modem

44x cd-rom, 3D sound, ATX-tower,
15 inch digitale monitor

f1975-

TopSysteem
: Pentium 633 (A), 64 MB,

TNT2 32 MB Riva Dragon, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, AJX-tower, scrollwheel muis,

multimedia toetsenbord,
15 inch digitale monitor

f2385,-

Basissysteem
Pentium 633 (A), 64 MB, TNT2

32 MB, 10,2 harddisk,
48x cd-rom, PCI sound, j j

ATX-tower, scrollwheel muis,:
15 inch digitale monitor

f 2245,-

GamersSysteem
Athlon 700 MHz, 64 MB, 32 MB Geforce-

256 AGR 20,2 Gb harddisk,;
48x cd-rom, ATX-tower;

scrollwheel muis, multimedia
toetsenbord, 15 inch digitale monitor

f2845,-

Heeft u interesse in één van onze computers of wilt u weten welk
systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

VLEESRIBBETJES
kg

8;58

AH FRISDRANKEN
1,5 liter - Orange, Cola, Lemon
4 flessen voor 5.'00

PERSILNAVUL 2 HALEN 1 BETALEN» j e«»
1,5 kg

AH CLEMENTINES
nieuwe oogst 1,5 kg nu

29

10;50

PERLA MILD SNF
4-pak è 250 gr. van 13,18 voor

00

www.compusystem.nl
Voor een andere configuratie» bel of kijk op internet

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

i Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAE

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

(voorheen Rommelmarkt)
met goederen voor hergebruik

ZATERDAG 28 OKTOBER
van 9.30 tot 16.00 uur

in en om de Eekschuur.

Beste mensen,

Op f november 2000 is het precies een half jaar geleden dat ik de gelukkige eigenaar

ben geworden van

De afgelopen tijd is er veel gepoetst en opgeknapt en ik ben erg blij met het resultaat. Daarom wil

ik u graag uitnodigen om samen het glas te heffen op woensdag 1 november a.s. tussen 18.00 en

21.00 uur.

Tot ziens!

Dorpsstraat 20
7251 68 Vorden

Groetjes van Willemien en medewerkers

Woensdag ^ november is de winkel de gehele daggesloten.

Binnenkort openen wij aan de Burg. Galléestraat 38

'de Mölle'
speciaalzaak in:

• brood en gebak
• belegde broodjes

• warme- en koude buffetten
• hapjes

• diverse salades, dagvers

Woensdag 8 november

open huis
van 17.00 tot 20.00 uur.

Vanaf donderdag 9 november geopend.

BAKKERIJ • HAPPERIJ

'de Mölle'
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Voor openingstijden verwijzen wij naar de
binnenkort verschijnende openingsadvertentie

TOT ZIENS BIJ MIRJAM MEULENBROEK



BEDSHQP DE DUIF
/ yy Pgventcr

Showroom
Slaapkamers
Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm van 2995,- IL 11 i -1 QQ C

Slechts 1750.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen slaapkamer in roest bruin
incl. 2 nachttafels 160-200 cm

Vorden
Locherr

van 1.495,- NU 995,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. nachtkasten met matglazen lades
180-200 cm van 1895,- \\\ l •! ^QC

Slechts 1000.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Massief mahoniehouten ledikant
180-200 cm

van 2195- NU 1.795,-

Massief grenen slaapkamer
incl. 2 nachtkasten 180-200 cm

2395, NU 1.795,-

Voetganger»- R»b° Bank ^^
mm mm 9**** mm ^H WM*

Ueibouuimgs
lestanten badgoed

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 1 79,- NU 79,95
260/230 cm van 189,- NU 99,-
280/230 cm van 209,- NU 119,-

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

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

Slechts 3650.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, KII l •* f\f\ P
180-200 cm van 1795,- lN U l U"D,"
Slechts 850.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen ledikant
antiek-romantische look , incl. spiraal,
140 of 160-200 cm ik 11 i "7QC

Slechts 6SOf- als u ook matras(sen) koopt

Diverse ombouwen/ledikanten
zwart, wit of in vuren

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

slechts 2995,-

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

NU slechts 6900,-

Bedshop De Duif
Neksteunkussen
met latex+comforel van 149,-

30% donskussen
van 139,-

Om ruimte te maken uoor de Ingrijpende
uerbouwlng 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.

n0g enkele
weken

NU 89,-

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,-

aupmg
Ai!« Auping showroommodellen
(o.a. Royal, Auronde en Next)

1 -persoons ledikanten
Stalen toogledikant
met houtaccenten, IVII l
incl. spiraal, 90-200 cm IN U

Treco linnenkast

NU 175<V;
Stailman linnenkast
<»!öirt*w»i; 2 sthi:

NU 1750,-
Cottage linnenkast

NU1995,-

NU 2495,-

Alle andere linnenkasten

20% korting

.accessoires

Zwart MDF ledikant
90-200 cm

incl. set laden nu 350,
NU 275,-

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

bijv. laden, schuiftafels en nachtkasten

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

Ruimtebesparende
bedden
Vouwbed met wielen
automatisch uitklapbare poten incl. matras
90-200 cm van 379,- * 11 i '}7Q

Beuken vouwbed

80-200 cm van 699 - N U 599,-

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

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

80 190 cm NU 1.095,-

Vanaf 450,-

Hoeslakens/lakens
Lakensets van Dijck effen gekleurd
1-persoons van 109,95 NU 39,95
Litsjumeaux 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

— '"NU 4 voor 10,-

G astendoekjes
Oem vanaf 6,95 p.st.

Alle bekende merken
dekbedsets duizenden stuks

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

vanaf 29,95

Keuken
Keukensets
(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
Grote partij restanten

dekbedden met kortingen

van 20 tot 50%

Strandlakens
vanaf 29,95

Restanten Strandlakens

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

NU slechts 699, 20 tot 50% korting

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

NU 29,95 Tafelgoed
NU 44,95 Grote partij ronde, vierkante en rechthoekige tafel-
NU 47,95 kleden en dekservetten. Effen en gedessineerd

NU 29,95 20 tot 80% korting.

nieuuistad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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