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Vier eeuwen
Hervormde Gemeente Vorden!

De dorpskerk van Vorden

Het is een goede gewoonte dat
jubilea gevierd worden. Vereni-
gingen die 50, 75 of zelfs hon-
derdjaar bestaan, we hebben ze
in Vorden. Echter een 400 jarig
jubileum is geen alledaagse
gebeurtenis. De Hervormde Ge-
meente in Vorden is dankbaar
dat dit gevierd mag worden.
Dus krijgt de viering ook de
naam 'Dankbaarheidsfeest'.

De Kerkeraad heeft besloten in het
weekend van l, 2 en 3 november
aandacht aan deze mijlpaal te be-
steden. Zo wordt er op vrijdag-
avond l november door het Vor-
dens Mannenkoor een concert ge-
geven. Hieraan zal medewerking
worden verleend door Mirjam Be-
rendsen- van der Meulen, de vaste
organiste in de Ned. Hervormde
Kerk. Na afloop van het concert
kan er onder het genot van een
drankje nog even gezellig worden
nagekletst.

Zaterdag 2 november wordt er tus-
sen 14.00 en 17.00 uur een ten-
toonstelling gehouden. Daarvoor
is een oproep gedaan aan de leden
van de Hervoromde Gemeente om
bijv. trouwfoto's, doopfoto's e.d.
ter beschikking te stellen. In elk
geval 'dingen' die met de kerk te
maken hebben. Zaterdagavond is
er in 'De Voorde' een speciale ont-
vangst voor leden van de partner-
gemeenten in Sighet, Subotica en
Garlipp. Trouwens, iedereen is op
deze avond welkom!

Zondag 3 november is er in de Her-
vormde Kerk vanaf 10.00 uur een
'Dankbaarheidsviering'. Na afloop
van de dienst staat de koffie in 'De
Voorde' klaar. Momenteel is er bij
drukkerij Weevers een boekje in
druk, over 400 jaar Hervormde ge
meente. Een boekje dat is samen-
gesteld door H.G. Wullink en J. v.d.
Broek. In feite een aanvulling op
het boekje 'De Nederlands Her-
vormde Kerk', dat beide heren in
1992 namens de Kerkvoogdij van

de Hervormde Gemeente hebben
geschreven.

'HOU EN TROUW
In verband met '400 jaar Hervorm-
de Gemeente Vorden', hadden we
onlangs een gesprek met Hans
Aartsen, vice-voorzitter van de Ker-
keraad en ouderling Piet Piersma,
namens de werkgroep die ter gele-
genheid van het jubileum in het
leven is geroepen. Beide heren heb-
ben een duidelijk 'oog' vóór de
wijze waarop anno 2002 de kerk
wordt beleefd. Net als overal in
Nederland, loopt ook in Vorden
het bezoek aan de kerk terug.

De Hervormde Gemeente in Vor-
den telt 1200 'zielen', waarvan er
per keer zo'n 250 een kerkdienst
bezoeken. Uitgezonderd de feest-
dagen, zoals bijvoorbeeld met de
Kerst, dan zit de kerk bomvol.
Hans Aartsen: 'Je merkt trouwens
wel dat de kerk 'Vorden' bezig
houdt. 'Hou en trouw' gebeurt nog
steeds in de kerk. Door het emanci-
patiegebeuren gaan de mensen
wel steeds meer nadenken over
het 'naar de kerk gaan'. Eigenlijk
een Achterhoekse mentaliteit, we
willen er wel bijhoren, maar we
willen niet dat er een claim op ons
wordt gelegd'.
En, zo vult Piet Piersma aan, de
kerk blijft in beweging. Het 'kerk-
zijn' speelt zich niet alleen binnen
de muren van de kerk af. Op televi-
sie naar een kerkdienst luisteren
en kijken, kan ook een positieve
bijdrage aan het geloof op zich ge-
ven', zo stelt hij.

Een ieder die tegenwoordig in de
Hervormde kerk een dienst bij-
woont, kan gaan zitten waar hij
wil. In vroegere jaren was dat dui-
delijk anders, er was een 'Hackfort-
bank', een 'Deldensehoek' een
'Lindese Eind', banken bestemd
voor Vordenaren die in genoemde
buurtschappen woonden. Die 'vas-
te banken' waren er in de meeste
Nederlandse kerken. In Vorden

klagen de mensen wel eens dat de
banken niet prettig zitten.

Hans Aartsen: 'Wij zouden ook
graag zien dat de banken door
stoelen worden vervangen. Zit wel
een stukje comfortabeler, helaas
houdt 'Monumentenzorg' dat te-
gen'. Piet Piersma: 'Wanneer je in-
derdaad stoelen zou hebben, dan
kun je natuurlijk bij concerten
een mooie opstelling van de koren
maken'. Uiteraard heeft de inde-
ling ook te maken met de brand-
veiligheid. Bepaalde voorschriften
die nagekomen moeten worden!.

BEDRUIPEN
De Hervormde kerk in Vorden kan
zich in financieel opzicht bedrui-
pen, zo zeggen Hans Aartsen en
Piet Piersma. In de eerste plaats is
de kerkelijke contributie een bron
van inkomsten. Daarnaast zijn er
ruim 400 vrijwilligers die zich
met allerlei zaken bezig houden,
hetgeen een enorme kostenbespa-
ring betekent. 'Denk aan het
schoonhouden van de kerk, het
rondbrengen van het kerkeblaad-
je, bezoeken aan zieken en 'ouden
van dagen'. Denk aan de diake-
nen, ouderlingen, kerkeraad, alle-
maal mensen die grote gedreven-
heid aan de dag leggen', zo zegt
Piet Piersma.

Daarnaast is de veilingcommissie
het gehele jaar door bezig om
middels veilingen en boekenbeur-
zen, gelden bijeen te brengen. In
dit geval voor de restauratie van
de ramen van de kerk. Op dit mo-
ment staat de teller op 12.500 euro.
Momenteel is deze veilingcom-
missie al weer bezig met de voor-
bereidingen voor 2003!

HISTORIE
De Ned. Hervormde Dorpskerk in
Vorden is vermoedelijk al vóór
1235 gebouwd. Van oorsprong
was het een katholieke kerk. Na
de Reformatie, omstreeks 1600,
namen de Hervormden de kerk en
bijbehorende bezittingen over.
Toen verdwenen ook de beelden
uit de kerk en verdwenen de
muurschilderingen achter een
witte pleisterlaag. De laatste pa-
stoor, voor de invoering van de
hervorming, zo rond 1598, was
ene Andreas Warnsinck. De eerste
hervormde predikant was Johan
Brouckhuysen.

In 1655 werd de kerk door brand
getroffen. Voor de herstelwerk-
zaamheden werd vijftig daalder
beschikbaar gesteld. Ook kwam er
hulp van buitenaf, zo gaf Lochem
zes gulden en Oosterveer vier gul-
den voor de wederopbouw. In late-
re jaren was er nog een paar keer
brand bijvoorbeeld in 1817 toen
de kerktoren door de bliksem
werd getroffen. De kerk diende
vroeger ook als begraafplaats. Zo
bevindt zich in de kerk o.m. de
grafsteen van Gerrit van Hackfort
die in 1483 is overleden. In de loop
der jaren hebben er ook diverse
restauraties plaats gevonden.
Voor degenen die nog meer willen
weten over de kerk, de kerkelijke
gemeente, door de eeuwen heen,
verwijzen we graag naar de hier-
boven genoemde boekjes.

ORGANISTE
Mirjam Berendsen-van der Meulen
is sinds september 1999 als cantor-
organiste aan de Hervormde ge-
meente in Vorden verbonden.
Daarnaast is zij ook leidster van
een aantal plaatselijke zangkoren.
Mirjam Berendsen studeerde 'or-
gel' bij Theo Jellema aan de Hoge-
school van de Kunst in Arnhem.
In 1993 behaalde zij het diploma
'orgel' en werd zij docerend mu-
sicus. Aansluitend studeerde zij
een jaar bij Pieter van Dijk en
Hans van Nieuwkoop aan het
'Sweelingh Conservatorium' in
Amsterdam. Momenteel studeert
zij bij Gij s van Schoonhoven
kerkmuziek aan het Conservato-
rium in Enschede. In de periode

1993-1996 was zij organiste bij
de SOW gemeente te Schaas-
bergen bij Arnhem.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

zalen tot 1 00° personen
schietkelder
bowlingbanen
Kecjeiudnen
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag3 november 10.00 uur ds. LD. I lorjus uit Didam.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 november 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag '3 november 10.00 uur ds. I). Westerneng (kinderdienst-
zendingszondag; 19.00 uur ds. l). Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag l november 19.00 uur Pastoor Wassink m.m.v. Cantemus
Domos. Allerheiligen.
Zaterdag2 november 19.00 uur Pastoor Agterhoek m.m.v. Herenkoor.
Allerzielen.
Zondag 3 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

R. K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 november 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dames/
Herenkoor.
Zondag 3 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
Herenkoor.

Weekendwacht pastores
3-4 november Pastor B. Broekman, tel. (0575) 57 31 15.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt-er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
2-3 november WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 5512 77 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdver/.orging info/aanvraag 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.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• Met de feestdagen fit en
strak in 't pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

• Wim, je kunt de werkdagen
op één hand tellen!

• Te koop: jonge leghennen,
bruin. Vanaf 1-11 ook zwarte
leghennen. Ten Hagen, Win-
terswijk, tel. (0543) 51 31 86.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1343.

• Te koop: blank eiken eet-
hoek i.z.g.st.; 4 knopstoelen
met rieten zitting; + ronde ta-
fel 0 120 cm. In 1 koop € 100,-
Tel. (0575) 55 65 56.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 16 73.

• Vogeltentoonstelling. Za-
terdag 2 en zondag 3 novem-
ber is er een vogeltentoonstel-
ling in zaal De Luifel te Ruurlo.
Tal van soorten worden ten-
toongesteld. Tentoonstelling
open zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur. Zondag van 10.00
tot 16.00 uur. De toegang is
gratis.

• Ali, heeft De Wehme al ge-
beld?

• 25 jaar Markant. Voor extra
voorstelling op 8 november in
De Keizerskroon tel. kaarten te
bestellen: (0573) 45 32 54 of
45 14 16. Andere drie avonden
uitverkocht.

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

• Gevraagd: een werkster
voor 1 ochtend/middag per
week in buitengebied Warns-
veld/Vorden. Tel. (0575) 55 19
19 (na 19.00 uur).

• Clubtentoonstelling P.K.V.
Vorden in kapel de Wilden-
borch. Te bezichtigen zijn ca.
325 dieren waaronder hoen-
ders, sierduiven en konijnen.
Openingstijden: vrijdag 1 nov.
20.30 t/m 22.00 uur; zaterdag
2 nov. 10.00 t/m 21.00 uur;
zondag 3 nov. 10.30 t/m 16.30
uur. Toegang gratis.

• Ali, zou er iemand een baan-
tje voor mij hebben? Of zal ik
vrijwilligerswerk gaan doen?

• Gevraagd: woonruimte om-
geving Hengelo/Vorden voor
jongeman 23 jaar. Tel. (0313)
47 96 88.

• Zoek je een instructrice voor
privélessen met je eigen
paard of pony aan huis? Of wil
je leren ponyrijden (pony aan-
wezig Hengelo). Ik heb nog
ruimte voor zowel overdag (en
zaterdag) als 's avonds. Bel
voor informatie (0575) 53 08
34.

• Vrijdagavond 22 november:
Krato toneeluitvoering in
zaal Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg.

• Woonruimte beschikbaar
voor 3-6 maanden in buitenge-
bied Ruurlo. Tel. (0573) 46 12
21.

• KunstKring Ruurlo. Zater-
dag 9 november 15.00 uur in
N.H. kerk Ruurlo. Muziek door
de eeuwen heen; a capella
zang door sextet Livoce; le-
zing over Russische muziek
door Marie-Thérèse ter Haar.
Toegang € 10,-. Leden € 1 ,-
korting. Kaartverkoop vanaf
14.00 uur in de kerk.

• Het loopt storm bij de We-
reldwinkel. Veel grote beel-
den tijdelijk te zien en te koop.
Wereldwinkel Vorden.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Vorden Het Wiemelink 18.
Mooi gelegen ruime woning
(500 m3), bij centrum, 2/1 kap,
goed onderhouden, bj. 1973.
5V2 slaapk. Perceel 515 m2

€339.000,- www.henkb.nl tel.
(0575) 554341.

• Te koop: computers Pen-
tium 3/500 Mhz, 3/700 Mhz.
Incl. 17" kl.monitor, geluidskrt,
boxen, netw.krt, Windows
2000, Office 97, virusscanner.
Tel. (0575) 554393 (na 18.00
uur).

• Zaterdag 2 november is
het VW-kantoor gesloten.

• Te huur: nog enkele plaat-
sen voor caravan/camperstal-
ling. Flexibele haal/brengmo-
gelijkheden. Tel. (0575) 55 25
16(± 18.00 uur).

• Gevraagd: jongeman vanaf
18 jaar, in bezit van rijbewijs
voor de zaterdag voor diverse
onderhoudswerkzaamheden in
buitengebied van Baak. Brie-
ven onder nr. V 35-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Geef kinderen een toe-
komst! Unicef helpt. U ook?
Kaartverkoop: Beatrixlaan 14,
tel. 55 1732.

• Ze zijn er weer, die lekkere
oliebollen van de Ned. Herv.
Kerk Wichmond. Zaterdag 2
november.

• Beeldschone kunst. Ver-
schillende materialen. Wereld-
winkel Vorden.

Warme winter op

Gran
Canaria?

Dan eerst naar:

Reisbureau ̂
Vorden

Vorden, Zutphc-nscwc-g 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Wat extra vitamientjes tanken? Dat kan in de

VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 28 oktober t/m zaterdag 2 november.

Vers gesneden

groene kool
400 gram € 039
Versgekookte...

aardappelschijfjes
500 gram € 039
Veldverse vitaminen...

bospeen
per bos €

Romig en lekker

Chiquitasalade
200 gram € 149
De allerlekkerste vitamine

Clementines
15 grote € 1JS
Alleen opwarmen

macaroni AgQ
100gram € VIT

Roodkokende stoofperen

GJeSer Wildeman met extra stempel, kilo

De Echte
Groenteman Vorden

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

SPAART U OOK MEE VOOR DE KEUKENHULPEN?

f ^Advokaatvlaai
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Appel-kruimelvlaai
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Aanbiedingen geldig van 30 okt. t/m

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

N

J

5 nov. 2002.
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te zijn.
75) 55 1384
575)57 1528

lijk geeft de schilder
weer winterkorting!

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
<s>

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



1
Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn
broertje

Stijn

Hij is geboren op 22 oktober 2002,
weegt 3550 gram en is 53 cm lang.
|

Rob, Jolanda en Benieke Pannekoek-Loois

•{, Irenelaan 12
;J! 7261 BV Ruurlo
;{; Tel.(0573)453757

|

v „ . .....................................
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Donderdag 31 oktober 2002
trouwt onze dochter

l

; Jamara Wiekart
' mot1 1 ItJ l

$ Arjan ter Veer
|
{; in kasteel Dussen, Binnen 1 te Dussen.
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Verdrietig, maar dankbaar met de vele mooie herinne-
ringen, hebben we afscheid moeten nemen van onze
lieve moeder en oma

Guda Cornelia Emsbroek-Klinkenberg
sinds 26 december 1977 weduwe van

Henk Lambertus Emsbroek

op 85-jarige leeftijd.

Piet Hein Emsbroek
Manon & Jan
Jochem & Rinie

Frits & letje Emsbroek
Annelies & Arjan
Matthijs & Antoinette
Wiebe Jan

Almen, 22 oktober 2002
De Ehze

Correspondentieadres:
Dr. C. van Disselweg 1 2, 7241 JP Lochem

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

........................................
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t Riek Hissink

i &
! Anja Mulderijei

gaan trouwen
om 13.00 uur
Vorden".
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op vrijdag 8 november 2002
in het gemeentehuis „Kasteel
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U bent van harte welkom op onze receptie
j van 15.30 tot

centrum „de
r*\ i_Doesburg.

\
•
t! Ons adres:

Lindeselaak 5
7234 TA Wichmond

i

16.45 uur in Restaurant- Party- |
IJsselhoeve", Eekstraat 15 te |
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Wat God doet dat is welgedaan
Zijn wil is wijs en heilig,
'k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan
die hand geleidt mij veilig.

Na een ziekbed van slechts 2 dagen is rustig ingesla-
pen ons aller vriend

Egbert WoKers

in de leeftijd van ruim 84 jaar.

Uit aller naam,
H. Brouwer-Bosch

Vorden, 22 oktober 2002
Insulindelaan 36

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden in Hel-
lendoorn.

v....... .......... ..... . . . .......

• •

i
•
i
:
•

ii«ii
„'t Broekhuus"

• oktober 2002

Hartelijk dank voor uw belangstelling, uw aanwezig-
heid, uw cadeaus bij ons 50-jarig huwelijksfeest.

Gerrit en Martha Steenblik-Buunk

.... . >

v............................................

De kerkenraad van de Hervormde
Gemeente in Vorden nodigt u uit voor
haar

dankbaarheidsfeest

ter gelegenheid van haar 400-jarig
bestaan.

U bent hartelijk welkom bij de volgende activiteiten:

Concert op vrijdag 1 november 2002
door: Mirjam Berendsen-van der Meulen m.m.v. het
Vordens Mannenkoor. Aanvang 20.00 uur. Vanaf
19.30 uur is er gelegenheid tot het drinken van een
kop koffie. Na afloop is er een drankje.

Tentoonstelling op zaterdag 2 november 2002
van 14.00 tot 17.00 uur van o.a. • kunst, gemaakt door
gemeenteleden • doop- en trouwboeken (ca. 1700) •
diverse foto's en andere materialen die laten zien van
het gebruik in de kerk.

Ontmoeting gasten uit partnergemeenten
vanaf 20.30 uur in „de Voorde".

Dankbaarheidsviering op 3 november 2002 in de
Dorpskerk.

Alle activiteiten, uitgezonderd zaterdagavond, vinden
plaats in de Dorpskerk van Vorden.

De kerkenraad hoopt zoveel mogelijk mensen te ont-
moeten bij de diverse activiteiten.

De Vordense huisartsen geven weer ge-
legenheid tot het verkrijgen van de
jaarlijkse

griepvaccinatie.
U bent welkom op

maandag 4 november
van 19.00 tot 20.00 uur in de
praktijk van uw eigen huisarts.

Voor mensen van 65 jaar en ouder, mensen met
chronische hart-, long- en nierziekten en mensen
met suikerziekte is de vaccinatie gratis.

Voor mensen die een vaccinatie wensen zonder
dat ze een medische indicatie daarvoor hebben,
bedragen de kosten € 25,- inclusief vaccin. Con-
tant te voldoen.

Deze week eenmalig grandioze stuntaanbieding.

CALLICARPA
grote struiken 80 tot 125 cm.

Vol met prachtige blauwe bessen.

650
• op = op.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.

Particuliere verkoop op donderdag,
vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur.

We hebben een
nieuwe vink uitgebroed.

^U^JL Uienvink *50
100 gram € l •

Snijworst * 00
WO gram € l •

UO^L Rundergehakt COO
per kilo + 5 punten gratis € *J •

Riblappen
500 gram €

Bouillonvleessalade
WO gram €

Vlogman
Keurslager
/utphcnscvvc'g 16 - Vorden

'lel. (0575) 55 l 3 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1W8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'k'vens u\v vertrouwde ;idivs voor:

onderhoud aan bestaande monunicnten
/ (K l i s :

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen w cü 6
(Industrieterrein 'l)c M;ir>' i.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 W /utphcn
Tel. (0575) 52 (vi 56 / 5 i 67 «8 / 06 202 i?58l

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELJNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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



G B ULLETIN V ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

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

EGROTING 2003 EN MEERJARENBELEIDSPLAN
2003-2006

Op donderdag 14 november 2002 behandelt de gemeenteraad de begro-
ting 2003 en het Meerjarenbeleidsplan 2003-2006. De vergadering begint
om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vorden. In deze editie van het Ge
meentebulletin vindt u de informatie over de begroting en het Meerja-
renbeleidsplan. In het Gemeentebulletin van 6 november komt een
samenvatting van de algemene beschouwingen van de politieke partijen
op de plannen van de gemeente. In de daarop volgende uitgave geven
burgemeester en wethouders een reactie op de vragen en opmerkingen
die de politieke partijen stellen in hun algemene beschouwingen.

Zoals voor iedere raadsvergadering geldt, bent u ook bij de vergadering van 14 no-
vember a.s. van harte welkom.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken over
een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag bij een besluitvormende vergadering niet
een onderwerp aan de orde te stellen dat op de agenda staat. U kunt u ui-
terlijk woensdag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente
secretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.

'B EGROTING 2003

De begroting 2003 heeft een andere opbouw dan voorgaande jaren. In de
ze begroting is rekening gehouden met de nieuwe Wet BTW-Compensa-
tiefonds. De ramingen in de begroting zijn netto (exclusief BTW) ge-
maakt. Door het vervallen van de BTW-component ontstaat een eerlijker
concurrentiepositie met het bedrijfsleven. De primitieve begroting (de fi-
nanciële gevolgen van het bestaande beleid) sluit hierdoor dit jaar met
een voordelig saldo van € 301.000,-.

De begroting bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:
* De financiële gevolgen van het bestaande beleid
* De kosten van het voorgestelde nieuwe beleid
* Het dekkingsplan (de voorstellen om de begroting sluitend te krijgen)

Tegenover het voordelig saldo van het bestaande beleid staan de kosten
van de plannen in het Meerjarenbeleidsplan (hierin staat het nieuwe be
leid dat burgemeester en wethouders voorstellen) die inmiddels bekend
zijn. Als deze kosten zijn opgeteld, is het batig saldo van de primitieve be-
groting verdwenen en een verlies van bijna € 100.000,- ontstaan. In het
dekkingsplan tot slot staan echter de inkomsten (gemeentelijke belastin-
gen) van de gemeente en bij elkaar opgeteld heffen deze dit verlies weer
op, waardoor een sluitende begroting ontstaat.

In het Meerjarenbeleidsplan staan bij sommige plannen (nog) geen be
dragen aangegeven. Er staat dan p.m. (pro memorie/om te onthouden).
Dit is gedaan omdat voor deze plannen nog geen geld beschikbaar is.
Door een verhoging van de algemene uitkering aan de gemeente is er
echter bijna € 170.000,- aan extra geld gekomen van het rijk. Dit is pas
bekend geworden na het gereed komen van de begroting 2003 en liet
Meerjarenbeleidsplan 2003-2006. Voor de besteding van dit geld hebben
burgemeester en wethouders een aantal zaken in kunnen vullen waar-
voor in het Meerjarenbeleidsplan nog geen geld was. Ook is er een finan-
ciële ruimte gelaten om onvoorziene situaties, bijvoorbeeld hogere uitga-
ven voor de sociale zekerheid door de afname van de economische groei,
op te kunnen vangen. Deze voorstellen zijn in een aanvullende brief naar
de raad gestuurd zodat ze ook direct tijdens de vergadering van 14 no-
vember besproken kunnen worden.

EERJARENBELEIDSPLAN 2003-2006

Nieuw beleid
Geld uitgeven kan maar één keer. Dat geldt voor de gemeente net zo goed
als voor u. Om een sluitende begroting te krijgen (en een inhoudelijk en
financieel gezond beeld te kunnen laten zien), moeten keuzes worden ge
maakt. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in het
Meerjarenbeleidsplan 2003-2006 voor om onder andere voor de volgende
terreinen (extra) geld beschikbaar te stellen:

AT GAAT U BETALEN IN 2003?

Onroerende zaakbelasting x
De onroerende zaakbelasting stijgt met 8%. Aanvankelijk leek een ver-
hoging van 10% nodig, maar door het extra bedrag aan algemene uit-
kering van het rijk, kon dit met 2% worden verlaagd.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen. Meerpersoonshuishou-
dens gaan € 258,- betalen en eenpersoonshuishoudens € 195,-. Dit is
respectievelijk € 36,- en € 27,- meer dan in 2002.

Rioolrechten
De rioolrechten gaan omlaag. In 2002 betaalde u € 216,- aan rioolrech-
ten. In 2003 komt dit bedrag op € 204,-.

Rechten
De tarieven in de rechtenverordening (bijvoorbeeld uittreksel bevol-
kingsregister, bouw- en milieuvergunningen etc.) stijgen met 2,5%.

Diversen
De tarieven voor begrafenisrechten blijven gelijk. Datzelfde geldt voor
de toeristenbelasting. Het tarief hiervoor blijft € 0,45 per overnach-
ting.

Belastingdruk
In totaal stijgen de belastingen met 3,2%. Daarmee ligt de belasting-
druk per huishouden in Vorden vergeleken met omliggende gemeen-
ten op het gemiddelde.

Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Belastingen
Informatisering & automatisering

Hieronder vindt u een beknopte omschrijving van het (nieuwe) beleid en
de daaraan gekoppelde begroting waaraan het college de (hoogste) prio-
riteit geeft, alsmede zaken die wettelijk verplicht zijn en uitgevoerd mó-
eten worden. De begroting en het Meerjarenbeleidsplan zijn ook in te
zien op het gemeentehuis.

* Algemeen bestuur
Gemeentelijke herindeling
Het afgelopen jaar is weinig voor(ui)tgang geboekt op het gebied van de
gemeentelijke herindeling. Hier liggen verschillende factoren aan ten
grondslag: het moeizaam totstandgekomen herindelingsadvies/-compro-
mis van provinciale staten van begin dit jaar en het aan- en aftreden van
het nieuwe kabinet Balkenende. Het bedrag van € 45.000,- dat vorig jaar
is gereserveerd voor de herindeling gaat hierdoor nog ongewijzigd op.

Dualisering gemeentebestuur
De gemeentewet bepaalt dat vanaf maart 2003 de functies van gemeen-
tesecretaris en raadsgriffier niet meer verenigbaar zijn in één persoon.
Voor de inhoud van de functie van raadsgriffier en het opzetten van een
raadsgriffie maakt het een groot verschil of de herindeling wel of niet
doorgaat. Gaat het niet door dan is hiervoor een behoorlijke uitbreiding
van de ambtelijke capaciteit nodig. Gaat de herindeling wel door dan
achten burgemeester en wethouders een bedrag van € 7.000,- voldoende.
In het Meerjarenbeleidsplan is rekening gehouden met dit bedrag.

* Openbare orde en veiligheid
Realistisch oefenen brandweer
Beter en realistisch oefenen bij de brandweer is een belangrijk onderdeel
van een landelijk project om brandweerkorpsen beter voor te bereiden
op hun taken. Voor de speciale hittetrainingen heeft het college in 2003
een bedrag van € 10.000,- gereserveerd.

Oefenen rampenplannen
Het is belangrijk de beschreven processen in het rampenplan te oefenen
om te kijken of deze werken of eventueel aangepast moeten worden.
Voor de begeleiding en voorbereiding van de oefeningen is € 5.950,- no-
dig.



Handhaving en integraal veiligheidsbeleid
Om de handhaving na overtreding van voorschriften en vergunningen
op het gebied van milieu, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, bij-
zondere wetten etc. te versterken zijn burgemeester en wethouders van
plan een Handhavingsnota op te stellen waarin is aangegeven hoe de con-
trole en handhaving uitgevoerd gaat worden. Eerste stap hiertoe is het
aanstellen van een buitengewoon opsporingsambtenaar voor een aantal
uren per week. Kostenraming: € 13.000,-.

- Verkeer, vervoer en waterstaat
Duurzaam veilig wegennet
In de visie op de Wegenstructuur Vorden staan de plannen van burge-
meester en wethouders voor een duurzaam veilig wegennet. De herin-
richting van het centrum is een belangrijk onderdeel. In 2003 willen zij
met de voorbereidingen starten van:
- Herinrichting van de traverse Dorpsstraat - Zutphenseweg, tussen de

Horsterkamp en de Schoolstraat
- Aanleg rotonde op de kruising Rondweg - Zutphenseweg
- Aanleg rotonde op de kruising Rondweg - Horsterkamp
- Aanleg fietspad langs de Wildenborchseweg
De Almenseweg binnen de bebouwde kom wordt ingericht als erftoe-
gangsstraat. Tot slot wil de gemeente in overleg met de gemeente Lo-
chem de Wildenborchseweg duurzaam veilig inrichten.
Voor deze werkzaamheden is in 2003 € 470.000,- gereserveerd.

Verbeteringen overwegen
De spoorwegovergang aan de Mispelkampdijk is niet veilig genoeg. Door
de toename van het verkeer op de overweg door de woonwijk 't Joostink
acht het college het wenselijk deze overweg te verbeteren. Met het ver-
vangen van de automatische knipperlichtinstallatie door automatische
halve overweg bomen is een nog onbekend bedrag gemoeid. De Rijks-
overheid heeft hiervoor een subsidiebudget, daarnaast wil de gemeente
een bijdrage doen.

Verbetering haltevoorzieningen
De busroute van lijn 51 (Gendringen naar Vorden) wijzigt. Dit betekent
dat haltes en haltevoorzieningen moeten worden aangepast. De gemeen-
te probeert hiervoor een bijdrage van de provincie te krijgen. Verder
onderzoekt de gemeente met de NS en Syntus de mogelijkheden voor het
verbeteren en uitbreiden van de fietsenstalling bij het station. Bedragen
hiervoor zijn nog niet bekend.

* Economische zaken
Onderzoek naar winkelvoorzieningen in Vorden
De uitgangspunten van het rapport 'Naar een compact, compleet en com-
fortabel centrum' worden vertaald naar een plan van aanpak voor de uit-
voering. Over de financiële consequenties is nog geen uitsluitsel moge-
lijk.

* Onderwijs
De 'Brede school'
De gemeente heeft een rol bij de afstemming van de voorzieningen (zo-
als bibliotheek, buitenschoolse opvang, sportverenigingen etc.) voor jeug-
digen en hun ouders. De 'Brede school' kan hierbij een belangrijke rol
spelen. Voor het invoeren en afstemmen van 'Brede school'-activiteiten is
een coördinator nodig en budget om projecten in de aanloopfase (mee)
te financieren. Hiervoor is € 14.000,- geraamd.

Onderwij shuisvestingsplan 2003
Voor de verbouw/nieuwbouw van de Dorpsschool houden burgemeester
en wethouders rekening met een bedrag van € 940.000,-.

Multifunctionele accommodatie (MFA)
Het college stelt voor de nieuwbouw van de Dorpsschool zodanig vorm te
geven dat deze geschikt is als multifunctionele accommodatie. Dit is een

accommodatie waar naast de school ook andere instanties gehuisvest kunnen worden (welke dit kunnen zijn,
vergt nog nader onderzoek). Voor onderzoek en projectbegeleiding vragen burgemeester en wethouders
€ 20.000,-.

* Cultuur en recreatie
Privatisering sporthal
De gemeente is in overleg met een geïnteresseerde over overname. Eventuele privatisering staat echter niet voor
l januari 2003 op stapel. Burgemeester en wethouders gaan bij een overdracht uit van een budgettair neutraal
verloop.

Gemeentelijk monumentenbeleid
Op dit moment bevindt het actualiseren van nieuw gemeentelijk monumentenbeleid zich in de voorbereidings-
fase. De planning is begin 2003 de ontwerpnota gereed te hebben. Pas dan is meer te /eggen over budgetu—ten.

Ontwikkeling recreatie en toerisme
In 2003 wordt een plan van aan-
pak opgesteld voor de realisering
van de Poort tot 't Grote Veld en
moet onderzoek plaatsvinden
naar de ruimtelijke mogelijkhe-
den in verband met de bestem-
mingsplanwijziging, de mogelijk-
heden tot aankoop van de gron-
den en de cofinanciering. Daar-
naast vindt het opstarten van de
procedure tot bestemmingsplan-
wijziging plaats. De voorberei-
dingskosten voor deze activiteiten
komen op € 75.000,-. Toerisme en
recreatie is één van de speerpun-
ten van het beleid. Daarom is be-
sloten ook nog een deel van de
extra algemene uitkering van -
170.000,- aan dit onderwerp te be-
steden. Burgemeester en wethou-
ders stellen in de brief aan de raad
€ 50.000,- per jaar (structureel)
voor.

Promotionele culturele artivi/eiten
Om snel en goed te kunnen reageren op subsicliever/oeken voor culturele act ivi te i ten met een promotioneel
karakter voor Vorden, komt het college begin 2003 met een voorstel. Burgemeester en wethouders wi l len een
bedrag van € 2.500,- beschikbaar stellen voor deze doeleinden.

Gemeentelijke kunstvoorwerpen
Burgemeester en wethouders willen op een aantal nog te bepalen plekken in het dorp een kuns tu i t ing realise-
ren en hiervoor kunst aankopen. Daarnaast is op korte termijn onderhoud van kunst dat in eigendom of be-
heer is van de van gemeente noodzakelijk. Het onderhoud bestaat uit twee delen. Een eenmalige investering in
opknappen en herstellen van een aantal waardevolle schilderijen in 2003 en een structurele post voor aankoop
en regulier onderhoud. Voor de eenmalige onderhoudskosten is € 12.500,- geraamd en voor de aankoop van
kunst € 3.500,-.

- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Overdracht pand het Wiemelink 40
De gemeente is in onderhandeling met De Stiepel over de verkoop van het pand op het Wiemelink 40, waarin
De Klimboom gevestigd is. l liermee is een bedrag van € 200.000,- gemoeid. Bij verkoop vervalt de huidige huur-
opbrengst.

Qiëntenpartiripatie
Om cliënten de mogelijkheid te bieden mee te praten over het beleid en de uitvoering van de Wet voorzienin-
gen gehandicapten willen burgemeester en wethouders een Cliëntenraad Wvg oprichten. De kosten hiervoor
bedragen € 2.000,- per jaar.

Loket wonen, welzijn en zorg
De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband tussen lokale part i jen op het terrein van welzi jn, zorg
en wonen met als doel één centraal punt te organiseren waar burgers met vragen op de/e terreinen terecht kun-
nen. In het Meerjarenbeleidsplan is een bedrag van € 15.000,-gereserveerd. Door de extra u i tker ing van het r i j k
en het belang dat het college hieraan hecht, stellen zij de raad in de nagestmirde brief voor dit bedrag te ver-
hogen tot € 30.000,-.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in on/e samenleving. Vanaf 2003 willen burgemeester en wethouders
op passende wijze uitdrukking geven aan hun waardering voor het vrijwilligerswerk in Vorden. Ook wil de ge-
meente onderzoeken of, en zo ja, op welke wijze zij de vele vrijwilligers in hun werk kunnen steunen. 1l iervoo r
is € 5.500,- vrijgemaakt.

- Volksgezondheid en milieu
Lokaal gezondheidsbeleid
Het college is be/ig met het opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid. Voorlopig is hiervoor een bedrag van
€ 5.000,- gereserveerd.

Riooloverstorten en randvoorzienini^en
Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan staat op stapel, alsmede de actualisering van de basisrioleringsplannen
van Vorden, Wichmond en Kranenburg. Ook wordt de nood/aak van de bouw van een bergbezinkbassin onder-
zocht. De kosten zijn geraamd op € 880.000,-.

Riolering/groot onderhoud
Een deel van de riolering van de Almenseweg is zeer slecht. Het vervangen kost € 160.000,-. Daarnaast kost het
vervangen van een aantal pompen van de drukriolering nog eens € 45.000,-. In totaal hebben burgemeester en
wethouders € 205.000,- geraamd voor het groot onderhoud aan rioleringen.

Milieubeleidsplan
De volgende projecten uit het mi-
lieubeleidsplan staan in 2003 op
stapel:
- Verbetering uitvoering milieu-

vergunningen en toezicht/hand-
having milieuwetgeving

- Opstellen van een bodemkwali-
teits kaart

- Inzameling van incontinentie-
materiaal

- Gemeentelijk beleid geluidhin-
der

Hiervoor is een bedrag van
€ 22.000,- gereserveerd.

Diftar
De voorbereidingen voor de invoe-
ring van diftar (een gedifferenti-
eerd tarief voor de afvalstoffenhef-



fing, waarmee u betaalt voor het afval dat u daadwerkelijk aanbiedt) zijn
gepland voor 2003. De kosten hiervoor bedragen € 35.000,-.

* Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Bestemmingsplan buitengebied
Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied ligt voor ad-
vies bij overlegpartners (o.a. de provincie). Op korte termijn is hun reac-
tie te verwachten. Belangrijk discussiepunt blijft de vertaling van het be-
leid voor de herinvulling van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebou-
wing. Een onderwerp dat ook de belangstelling heeft van de streek- en re
constructiecommissies. Voor de aanpassingen van het plan is inmiddels
€ 32.000,- gereserveerd. Een beter inzicht in de kosten ontstaat pas als
duidelijk is welke aanpassingen noodzakelijk zijn aan de hand van de re
acties van de betrokken instanties.

Woningbouw
Het college werkt aan een visie op Wonen en werken met als doel, samen
met de onlangs behandelde nota Woonbeleid, meer mogelijkheden te
bieden aan Vordenaren voor woningbouw. Burgemeester en wethouders
willen vooral inspelen op de behoefte aan woningen voor ouderen. Voor
de op te stellen visie is een krediet van € 8.000,- beschikbaar gesteld.

•R ECREATIESCHAP ACHTERHOEK LIEMERS VERGADERT

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Achterhoek Liemers houdt op maandag 4 november 2002 om
15.00 uur in het gemeentehuis van Doetinchem een openbare vergadering.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
* Benoeming lid Dagelijks Bestuur
* Begroting 2003 / BTW Compensatiefonds
* Financiële cijfers per l september 2002
* Uitbreiding erfpacht Land van Jan Klaassen
* Erfpachtovereenkomst Horsterpark
De vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van Recreatieschap Achterhoek Liemers op de Spalder-
kampseweg l in Hummelo. \

NTWERPVERORDENING LEERLINGENVERVOER TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben op 29 oktober 2002 de ontwerpverordening Leerlingenvervoer
vastgesteld. Deze verordening ligt, gedurende de openingstijden, van 30 oktober tot en met 27 november 2002
ter inzage op het gemeentehuis, sector samenleving (units). U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling ken-
baar maken.

Herziening bestemmingsplannen
Door de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening krijgen ge
meenten de verplichting elke tien jaar hun bestemmingsplannen te her-
zien. Voor de bebouwde kommen Vorden en Wichmond geldt dat dit
binnen enkele jaren moet gebeuren. Daarnaast is het digitaliseren van de
bestemmingsplannen een belangrijke ontwikkeling. Burgemeester en
wethouders stellen voor deze processen gelijktijdig te laten verlopen en
ramen hiervoor een bedrag van € 50.000,-.

Versnelde uitvoering Preventie activiteitenplan
De ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM hebben onderzoek ver-
richt naar de afgifte van en controle op gebruiksvergunningen. In Vorden
is de uitvoeringstermijn te traag. Daarnaast ontbreekt een Handhavings-
nota vooralsnog. Een inhaalslag is nodig en voor 2003 is hiervoor
€ 10.000,-berekend.

Uitbesteden bouw- en woningtoezichtzaken
Het ministerie van VROM heeft in 2002 de verlening en handhaving van
bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen gecontroleerd, alsmede de vast-
legging hiervan in nota's. Bepaalde zaken bleken voor verbetering vat-
baar. Zoals controle op constructieberekeningen, naleving van vergun-
ningsvoorschriften en toezicht op asbestverwijdering. Daarnaast zijn ad-
ministratieve maatregelen nodig. Voor de komende twee jaar schat het
college de kosten op € 150.000,-.

* Informatie & Automatisering
Burgemeester en wethouders stellen een beleidsvisie Informatie & Auto-
matisering op voor de VHS-gemeenten. De ontwikkelingen op dit gebied
zijn door de herindelingsperikelen stil komen te staan, maar moeten
weer worden opgepakt. Een langere termijnvisie is nodig omdat onder
meer een groot deel van de programmatuur en apparatuur aan vervan-
ging toe is. Voor investeringen denken burgemeester en wethouders
€ 205.000,- nodig te hebben en voor de toenemende exploitatiekosten
€ 56.000,-.
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NHAALMIDDAG VOOR VACCINATIE MENINGOKOKKEN-C

Bijna 91% van de opgeroepen kinderen tussen de 14 maanden en 19 jaar in de regio Stedendriehoek is in-
middels ingeënt tegen Meningokokken-C (de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken). Kinderen in
deze leeftijdsgroep bij wie dit nog niet is gebeurd, kunnen zich alsnog laten inenten. Dit kan op woensdagmid-
dag 13 november van 15.00 tot 17.'00 uur in basisschool De Waaier op dr. De Visserstraat 4 in Zutphen op ver-
toon de oude oproepkaart. Als u de oproepkaart bent kwijtgeraakt kunt u ter plaatse een nieuwe invullen. Tij-
dens de inhaalmiddag kan zonder afspraak worden binnengelopen.

APVERGUNNING AANGETASTE BOMEN

Burgemeester en wethouders hebben Arcadis Heidemij gevraagd de verplichte jaarlijkse controle van de ge
meentelijke houtopstanden uit te voeren. Uit deze controle zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen.
Arcadis concludeert dat de gemeentelijke houtopstanden er over het algemeen goed bijstaan. Naast het verwij-
deren van dood hout ligt de nadruk dit snoeiseizoen op begeleidingssnoei van jonge bomen. Zoals ieder jaar
zijn nu ook weer enkele bomen dood gegaan of door zwam aangetast. Twee rijen populieren (langs de Broek-
weg en de Hackforterweg) stonden op de vellijst van vorig jaar. Deze zijn door omstandigheden blijven staan
en om die reden opnieuw op de vellijst gezet. Burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden op 22
oktober 2002 vergunning verleend voor het vellen van de navolgende houtopstanden:

reden kadastr.
VELLIJST HOUTOPSTANDEN 2002-2003
Weg Boomsoort aantal

Beatrixlaan
Stationsplein
Enkweg
Het Elshof
Muziekkoepel
Muziekkoepel
Kerkhoflaan
I lackforterweg
Hackforterweg
Sportcomplex Socii
Veldwijkerweg
Oude Zutphenseweg
Oude Zutphenseweg
Oude Zutphenseweg
Begraafplaats Vorden
Almenseweg
Galgengoorweg
Reeoordweg
Wildenborchseweg
Ijzerhorst
Lindeseweg
Zelledijk
Hogeslagdijk
Maandagweg
Bekmansdijk
Bleuminkmaatweg
Mispelkampdijk
Broekweg
Delden sebroekweg

De meeste vellingen op de lijst betreffen bomen die in een bomenrij staan. Om die reden is herplant vaak niet
zinvol. Daar waar herplant wel zinvol is, is het in de vellijst aangegeven.

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

Meidoorn
Sierkers
Am. Eik
Haagbeuk
Sierkers
Meidoorn
Beuk
Populier
Esdoorn
Gemengd
Berk
Berk
Acacia
Grove den
grove den
eik
berk
berk
berk
eik
eik
eik
eik
berk
eik
berk
beuk
populier
eik

1
2
1
4
3
3
1
29
4
8420 m2

1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
28

dood
dood/slecht
slecht
kandelaberen
slecht
slecht
zwamaan tasting
slecht/kaprijp
i.v.m. vellen pop.
dunning
dood
dood
stormschade
dood
stormschade
zwamaan tasting
omgewaaid
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
zwamaantasting
slecht/kaprijp
dunning

K 5416
K 5481
K 4756
M 1256
K 4911
K 4911
M 1278
S 829
S 829
S 608
L 103
B 1960
M 110
B 1960
B 2000
L8
A 2251
B 1971
B 1951
S 522
N 117
O 100
O 176
O 302
B 224
O 183
M 109
R 427
N 41

geen
2 bonte esdoorn
geen
geen
6 fruitbomen
geen
l beuk
24 essen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
l eik
l eik
l eik
l eik

RIJSTELLING RUURLOSEWEG 26

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 5.8 sub e van het be
stemmingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" vrijstelling te verlenen van de minimale afstand tot de zijde
lingse perceelsgrens voor het bouwen van een bergruimte op het perceel Ruurloseweg 26. De op de vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 31 oktober tot en met woensdag 27 november
2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang-
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN

Plaats
l Iet Hoge 20
Mispelkampdijk 4
Lindeseweg 2

Industrieweg 6

aanvrager inhoud datum ontvangst
G.B. Bloemendal verbouwen winkel tot woning 16-10-2002
H. Groot Roessink vergroten en verhogen aangebouwde garage 17-10-2002
Stichting Het Geldersch verbouwen woning tot kantoor en verbou- 21-10-2002
Landschap wen schuur tot bijeenkomstgebouw
A. Heitiing vergroten woning 22-10-2002

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



ERGUNNINGEN

Slopen
Plaats aanvrager Inhoud

Brandenborchweg 8 C.M. Wiggers - geheel slopen schuur

Nabij Grensweg l te Lochem E. Beukema en mw. J. Polman - geheel slopen schuurtje

Het Jebbink 5 Stichting Katholiek Basis
Onderwijs Oost Gelderland

Kappen
Plaats

Hamsveldseweg, ter hoogte
van de geplande nieuwbouw

Het Wiemelink 40

aonvrager

Gemeente Vorden

Kinderopvang De Klimboom

- geheel slopen van daken fietsenstalling
en berging

Inhoud Herplantplicht

-vellen 100 m2 loofhout-
bosplantsoen, hoofd-
zakelijk bestaande uit
vlier en vogelkers

- vellen 105 m2 bosplant-150 m2 gemengd bos-
soen en 5 solitaire bo- plantsoen (eik, veld-
men esdoorn, lijsterbes,
- weigeren vellen l win- hazelaar, meidoorn)
tereik en l inlandse eik in de maat 80-100

(hoogte in cm)

RIJSTELLINGEN BESTEMMINGSPLAN

Het Wiemelink 40 Kinderopvang De Klimboom

inhoud

- vrijstelling van de bepalingen in het bestem-
mingsplan Vorden Centrum en Oost 1994
voor de herinrichting van een gedeelte van het
terrein voor parkeren (22 parkeerplaatsen) en
voor speeldoeleinden

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze ver-
gunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers bekend
zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.
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Ook stormongemakken in Vorden
Ook Vorden kreeg te maken met enkele ongemakken voor het ver-
keer door de afgelopen storm. Ter hoogte van Villa Nuova aan de
Zutphenseweg werd de doorgang belemmerd door een omgevallen
eik. Deze hoofdweg werd zo snel mogelijk vrijgemaakt maar de
fietsers moesten tot maandagmiddag geduld hebben alvorens ook
het fietspad weer tak en boomvrij was.
Zondagmiddag werden enkele delen in het buitengebied van Vor-
den getroffen door stroomuitval en op de Kranenburg sprong een
waterleiding zodat men hier tot maandag geen water ter beschik-
king had.
Een gesprongen waterleiding, mogelijk veroorzaakt door boom-
wortels, zorgde ervoor dat de N316 tussen Vorden en Hengelo op
maandagochtend 28 nov. moest worden afgesloten. Doordat de
grond was weggespoeld ontstond er een groot gat naast en onder
het wegdek. Ook dreigde een boom hierdoor om te vallen en op de
weg terecht te komen. Deze boom is in de loop van de dag omge-
zaagd en verwijderd.

Mevrouw Zweverink zag het water uit de grond borrelen en kijkt naar
het ontstane gat.



UITNODIGING
Deutz-Fahr opstap-Dagen

Vrijdag l en Zaterdag 2 November 2002
Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur

o.a. aanwezig:
* nieuwe modellen Deutz-Fahr 4-cilindcrs MK.3

met geveerde cabine en vrij-zicht dak.
* Voor de rest zullen de belangrijkste vermogensklassen

aanwezig zijn.
o.a. Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 met frontlader.

Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 vrij-zicht met fronthef
Deutz-Fahr Agrotron l 15 MK3
Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3
Deutz-Fahr Agrotron Vario ttv 1145
Deutz-Fahr Agrotron 260 de grootste uit de serie

* tijdens deze dagen kan met enkele van deze trekkers gereden
en gewerkt worden.

* uitstalling van diverse gebruikte trekkers:
Deutz-Fahr At 135, 2 stk demo, At 106 3000 uur, At 85 2350
uur, DX 3.10, DX 3.50/A, DX 3.60, DX 4.30, DX 6.10, DX 6.50,
DX 85, D 7207C, D 6206, D 4506 2 stk (ex. Praktijkschool),
D 4006, D 5005, D 4005. eet.
* uitstalling gebruikte machines.
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.
Locatie:
Brinkman A l men BV
Azinkdijk 8
Almcn Tel: 0575-431297

l/orden Burg. Galleestraat 49
Aan de rand van Vorden gelegen, in nabijheid van openbaar vervoer en winkels, uit-
stekend onderhouden appartement op de 2e etage met ruim balkon (vanwaar men
fraai uitzicht heeft) en nabijgelegen garage met elektrische kanteldeur.

Indeling: ruime hal, vernieuwde keuken met o.a. gaskookplaat en inbouwkoelkast,
lichte woonkamer ca. 31 m2, slaap-/studeerkamer, ruime slaapkamer ca. 16 m2, nieu-
we badkamer met vaste wastafel, ligbad met extra lage instap met douche, berging/
stookruimte.

De woning wordt verwarmd door CV-gas en is volledig geïsoleerd. Voorzien van veel
extra's, zoals electrische buitenzonwering en zonwarmte-werende rolgordijnen.
Woonoppervlakte ca. 90 m2.

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 244.OOO,- k.k.VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531 NVM

ZATERDAG 2 T/M ZATERDAG 9 NOVEMBER

Gratis pillewegge en
kans op kortingen tijdens
Achterhoekse Week

In samenwerking met Bakkerij

Kuiper organiseert Duthler-Mode

een gezellige Achterhoekse Week

van 2 t/m 9 november a.s.

Een week lang uw aankopen doen

in een Achterhoekse sfeer.

Met kans op hoge kortingen!

Wij trakteren op koffie met

grote plakken pillewegge met

roomboter.

Pillewegge is brood met heel
veel krenten en rozijnen:
Echte Achterhoekse specialiteit,
volgens eeuwenoud recept
gebakken door Bakkerij Kuiper.

Kans op 10, 20
of 25% korting!

Altijd prijs:
Grote pillewegge! üth/ermode

z u t p h e n

Kom voor de mooiste

mode met kans op

de hoogste kortingen
naar Duthler mode!

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



1november
09.00-21.00 uur

2november
09.00-16.00 uur

o.a.

Tulikivi

Jotul

DRU

Faber

Barbas

Gijsen schouwen

Ook voor

• Schoorsteenkanalen

• Schoorsteenkappen

a . n

het adres.

H a a r d e n - en kachelspecialist

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61

Restaurant

De Tuinkamer

CUINKAMER
met uitzicht op het mooie Achterhoekse coulissenlandschap

De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief drinken bij de open
haard en daarna genieten van de kookkunsten van chef-patron Jos Weel.

Naast de a la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.
Zondag 17 november en 8 december organiseren wij

een uitgebreid gastronomisch buffet
De prijs voor dit buffet, dat bestaat uit voor-, hoofd- en nagerechten, is € 31,- p.p.

Het weekend van vrijdag 22 en zaterdag 23 november staat in het teken van

WIJN EN SPIJS.
Wij serveren dan een viergangen keuzemenu, waarbij door

gastvrouw en vinoloog Ria Weel een mooi bijpassend
wijnarrangement zal worden samengesteld.

Voor dit menu, het wijnarrangement en koffie met friandises berekenen wij € 50,- p.p.

Voor informatie en reserveringen:
Restaurant De Tuinkamer, Hotel-boerderij De Herberg

Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. (0573) 45 21 47
www . hoteldeherberg.nl

LAVOR
Voer voor professionals

Langwerden Veevoeders is een actieve onderneming die veevoeders en meststoffen verkoopt en onder
het merk LAVOR paarden- en hondenvoeders op de markt brengt. Met daarnaast een volledig LAVOR
strooiselprogramma ten behoeve van rundvee en paarden.

Wij zoeken voor de regio Midden en Noord-oost Nederland een

verkoper buitendienst m/v
Functie:
• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van voeders voor paarden en

kalveren met het bijbehorende strooiselprogramma.
• Werft zelfstandig nieuwe klanten en onderhoudt contact met bestaande relaties.
• Je werkt in overleg vanuit een vastgestelde verkoopdoelstelling.

Geboden:
• Een zelfstandige functie in een organisatie met korte communicatielijnen.
• Werken bij een bedrijf met een team enthousiaste en betrokken collega's.

Gevraagd:
• Een commierciële instelling en ondernemersmentaliteit.
• MBO-niveau, aangevuld met enkele jaren ervaring.
• Affiniteit met rundvee- en paardenhouderij.
• Geen negen-tot-vier-mentaliteit.

Spreekt u deze uitdaging aan, richt dan uw sollicitatie
aan ons bedrijf t.a.v. H.G. Langwerden.

LANGWERDEN VEEVOEDERS

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 75 55

BRUIDSFAIR
MAANDAGAVOND 4 NOVEMBER

SCHOUWBURG
LOCHEM

DEELNEMERS:
Bruidsbuis Beijer Besselink
Schoonheidssalon La Perle
Garage Groenouwe - oldtimers
Kapsalon IJsseldijk
Hotel-Rest. Bon'Aparte
Fotografie Hans Makkink
Bloemsierkunst Man Kokkink

Edelsmid Anton Sikkes
Froynes Videoprodukties
Drukkerij Fingerprint
Nagelstudio g-styling
Pearle Opticiens
Etos parfumerie

/-aal open 18.30 l Aanvang Shtm 19.30 l K u t m- f " inrl. consumptie
reservering kaarten op tel 0544-481222

websoluttons <S computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: 0573-454109
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

ULTIEME GAME PC

Intel Pentium 4 1800 MHz
512 MB DDR RAM

80 GB 7200 toeren HD
DVD 16x

CD-RW 40x12x48xÜte-on
VGA Geforce 4 MX440 64 MB * tv-out

Modem 56 K
17" Monitor Flat 96 KHz = Max 1600 x 1200

Sound Onboard
Multimedia Toetsenbord & Scrollmuis.

Geluidsboxen 280 Wart
Windows XP Home edition

Gratis internet inbelaccount via Tiscali

€1249,-incl.BTW
Binnen een straal van 15 km rond

Ruurlo gratis bezorgd

en geïnstalleerd

1 jaar garantie op alle onderdelen



Martine Letterie presen teert haar tweede kinderboek over Berend van Hackfort Eindejaarsactie Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

'Berend en de aanslag op de hertog' Kerstcircus algoed
voor 325 kaartjes

Martine Letterie met haar nieuwste boek

'Onder de tribune die in Arn-
hem is gebouwd voor de inhul-
diging van Maximiliaan van
Oostenrijk tot hertog van Gelre,
ontdekt Berend van Hackfort
een jong hondje. Dat lijkt pre-
cies op zijn eigen hondje Bruin.
Hij wriemelt zich tussen de ban-
ken van de tribune door om bij
het hondje te komen. Dat wil
dolgraag spelen. Hij duwt zijn
zachte kopje tegen Berends
hand. Dan hoort Berend plotse-
ling boven zijn hoofd een
vreemd gesprek!'

'Bij het toernooi moetje toeslaan.
Ik zal zorgen dat je een echt
zwaard krijgt. Zodra de hertog
geen dekking biedt, steekje hem
neer. Je krijgt maar één keer de
mogelijkheid, want daarna heeft
iedereen door dat je een echt wa-
pen hebt'. Even is het stil. Berend
durft zich niet te bewegen. 'Als
Maximiliaan dood is, zal Catherina
voogdes moeten blijven'. Berend
bedenkt een plannetje, samen met
zijn zuster Machteld.

Dit alles lezen we in het boek 'Be-
rend en de aanslag op de hertog'.
Een boek geschreven door de
Vordense kinderboekenschrijfster
Martine Letterie. Woensdagmid-
dag 6 november signeert ze haar
'jongste' pennevrucht bij boekhan-
del Bruna in Vorden.

Het boek speelt zich zo rond 1481
af. Berend van Hackfort, 8 jaar
oud, gaat met zijn vader, de heer
Jacob van Vorden, zijn moeder en
zus Machteld naar Arnhem om
daar in de Eusebiuskerk de inhul-
diging van Maximiliaan bij te wo-
nen.

De nieuwe hertog heeft voor die
gelegenheid de hele Gelderse adel
uitgenodigd om een week lang in
Arnhem te komen feesten. Dat
was me wat in de middeleeuwen,
een complete volksverhuizing van
kasteel Hackfort naar het 'verre'
Arnhem. Paarden, valken, knech-
ten, soldaten, alles ging mee.

Martine Letterie heeft het boek
geschreven voor kinderen in de
leeftijd van 7 tot 12 jaar. Veel re-
searchwerk verricht en daarbij een
flinke portie fantasie, maakt het
voor kinderen in genoemde leef-

tijdsgroep, tot een prettig leesbaar
en vooral spannend boek.

HOE HET AFLOOPT?
'Hoe het afloopt moeten de kinderen
zelf maar lezen', zo zegt Martine
Letterie. Voor haar op tafel liggen
de 18 kinderboeken die ze tot nu
toe heeft geschreven. Onderwijl
komen twee van haar kinderen de
huiskamer binnen. Na een vrien-
delijke opmerking van moeder
Martine 'mama is nog even bezig,
ik kom zo', verdwijnen de kinde-
ren weer zoals ze binnenkwamen:
geruisloos.

'Kijk, zo zegt Martine lachend, dat
is nu het voordeel dat ik vijfjaar
geleden besloten heb, het onder-
wijs te verlaten en mij full t ime op
het schrijven van kinderboeken
toe te leggen. Nu kan ik s'morgens
de kinderen helpen bij het naar
school gaan en wanneer zij (Sjoer-
tje van 13 jaar en de tweeling Il id-
de en Marthe van 11 jaar) weer van
school thuis komen ben ik er ook
om ze op te vangen', zo zegt ze.
Niet alle dagen, want Martine Let-
terie wordt ook veel gevraagd om
lezingen te houden. Bijvoorbeeld
op scholen waar de kinderen
ademloos kunnen luisteren naai-
de spannende verhalen die zij ver-
telt over roofridders, kasteelheren
e.d.

Het boek 'Berend en de aanslag op
de hertog', wat nu in de boekhan-
del verkrijgbaar is, is een vervolg
op haar eerste boek over Berend
van Hackfort, getiteld 'Een valk
voor Berend'. Martine: 'Ik wilde
een boek schrijven over ridders.
Het verhaal moest zich uiteraard
rondom kastelen afspelen. Ik
dacht daarbij in eerste instantie
aan het slot Loevestein, het Mui-
derslot, of iets dergelijks. Maar
waarom eigenlijk, zo vroeg ik mij
af, we hebben in Vorden toch ook
kastelen genoeg met een rijke
historie. Toen viel de keus op
kasteel Hackfort. Ook dit kasteel
heeft een rijke geschiedenis', zo
zegt ze. Haar gevolgde studie
'middeleeuwse literatuur' kwam
haar daarbij goed van pas.

INSPIRATIEBRON
Het boek 'Een valk voor Berend', is

mede de inspiratiebron geweest
voor het kinderproject 'In de spo-
ren van Berend', een kinderfiets-
route rondom Vorden voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar.

Over deze kinderfietsroute is het
afgelopen zomer in 'Contact' uit-
voerig gepubliceerd. Martine ver-
klapt ons dat ze momenteel al
druk bezig is met het verzamelen
van ideeën voor een derde boek
over Berend van Hackfort, die als
page naar kasteel Bergh vertrekt!
Zonder zeil in haar prille jeugd
maar te denken ooit schrijfster te
willen worden, had Martine Lette-
rie het schrijven al vroeg in haar
vingers. Zij laat ons een tweetal
'mini-mini boekjes' zien dat ze
heeft gemaakt. De 'blaadjes' aan
elkaar gemaakt, op de voorkant
een 'titel' en zie in de ogen van de
toen 11 jarige, was het 'boekje'
klaar. 'Ja, zegt ze, ik was blijkbaar
al heel jong een meisje met veel
fantasie ' .

SCHORRIEMORRIE
In 1996 schreef Martine Letterie
haar eerste boek getiteld 'Het
schorriemorrie van de Pruk'. Een
verhaal over twee bendeleiders.
Martine: 'Die twee bendeleiders
waren mijn voorouders. Veel grap-
pige reacties ontvangen. Ja, ook
vanuit de familie. Ik heb mijn
voorouders dan ook 'heel goed' af-
geschilderd. Wat was ik blij en
trots toen het boek werd uitgege-
ven', zo blikt ze terug.

Martine heeft nog een boek ge-
schreven over haar eigen familie.
Het boek 'Ver van huis', dat speel-
de rond 1830, waarbij twee arme
meisjes Letterie vanuit Den Haag
naar het platteland van Drenthe
(omgeving Frederiksoord) vertrok-
ken. In 1999 schreef ze in opdracht
van de 'Stichting Oude Groninger
Kerken', die in de provincie Gro-
ningen 60 kerken in beheer heeft,
het boek 'Fock en het geheim van
Magnus', met de bedoeling dat de
kinderen animo voor de kerken
blijven behouden. Martine vertel-
de destijds onder meer in het T.V.
programma 'Klokhuis' over dit
boek. Aspiratie om boeken voor
volwassenen te schrijven heeft ze
niet. 'Ik hou het op kinderboeken.
Ideeën heb ik nog genoeg'!!

De eindejaarsactie van Super
de Boer Wilbert en Yvonne
Grotenhuys lijkt een groot
succes te worden. Inmiddels
zijn al meer dan 325 gratis
kaartjes uitgedeeld.

De eindejaarsactie werkt heel een-
voudig. Bij "de aankoop van hun
boodschappen ontvangen de klan-
ten een envelop. Vervolgens spaart
men net zolang de kassabonnetjes
totdat men in totaal voor honderd
euro aan boodschappen heeft
gedaan. Deze kassabonnen stopt
men dan in de envelop welke daar-
na kan worden ingeleverd bij de
infobalie van Super De Boer.

Wilbert Grotenhuys raadt de men-
sen die graag naar het circus wil-
len aan om zo snel mogelijk met
het sparen van de kassabonnetjes
te beginnen. 'Per keer kunnen er
zevenhonderd mensen komen
kijken. Het aantal kaarten is dus
beperkt', zegt hij.

De kassabonnenactie loopt, zolang
er kaarten voorradig zijn, tot en
met zaterdag 28 december.

Dus vraag buurman, buurvrouw,
familie, etc voor kassabonnen en ga
gratis met het hele gezin naar het
Kerst Wintercircus.

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

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

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

OKTOBER
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan
30 Handwerkmiddag in de Wehme
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
30 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
30 HVG Linde. Lezing met dia's

Achterhoek

NOVEMBER
1-2-3 PKV clubtentoonstelling Kapel

Wildenborch
l ANBO dialezing 'Vincent van

Gogh' in 't Stampertje
4 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
5 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
5 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, lezing over Erfrecht
6 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
6 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
6 EHBO herhalingslessen Dorps-

centrum
7 HVG Wichmond verhalen etc.

door dhr. Hofstede
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Slipjacht

11 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

12 HVG Dorp toerustingsdagen
Aal ten

12 Klootschieten bij de Vordense
pan

12 NBvPlattelandsvrouwen doedag
prov. handwerkcommissie in
dorpscentrum

13 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
13 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
13 Bazar in de Wehme
14 HVG dorp Vorden-Apeldoorn
14 COSBO mw. J. Bouman over

het nieuwe erfrecht en verhalen
Dinie Hiddink in Dorpscentrum

14 Ned. van Plattelandsvrouwen
agrarische themadag in Ruurlo

16-17 Vogeltentoonstelling de Vogel-
vriend

18 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

19 Klootschieten bij de Vordense
Pan

19 HVG dorp Vorden-Nij kerk
20 NBvPlattelandsvrouwen Dia-

lezing in de Herberg
20 Herhalingslessen EHBO in het

Dorpscentrum
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
20 HVG Wichmond Brood op de

plank W. Besselink en J. Zomer
20 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Toneeluitvoering Krato, Pannen-

koekenrestaurant Kranenburg
25 Bridgeclub Vorden in 't Dorps-

centrum
26 Passage Chr. Vrouwenbeweging

de Islam
26 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
27 De Wehme handwerkmiddag

+ kraamverkoop
28 HVG dorp Vorden St. Nicolaas-

avond
28 PCOB in 't Stampertje middag-

bijeenkomst dhr. W. Schot
Wereldraad van Kerken

Herfstconcert van Operette
Gezelschap Warnsveld
Dinsdag 12 november a.s. orga-
niseert het 'Operette Gezel-
schap Warnsveld' een Herfst-
concert in het Cultureel Cen-
trum 't Nut te Warnsveld.

Op deze avond zullen vrolijke en
romantische melodieën te beluis-
teren zijn.

Uit diverse Operettes en Musicals
worden liederen en selecties ge-
zongen.

Het belooft, zoals vanouds, een
gezellige avond te worden die
onder leiding staat van dirigent
Gerrie van der Horst. De piano-
begeleiding is van Sylvia Klaver-
stijn. De muzikale omlijsting van
deze avond is in handen van 'Het
Wiener Ensemble'.

De voorverkoopadressen zijn:
The Read Shop (Warnsveld); Boek-
handel v.d. Brink (Zutphen) en
Drogisterij Ten Kate (Vorden).



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 785.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

7 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Discotheek
„De Zwaan"
Presenteert op zaterdag
2 november een

Apresski
party

Je word-meegenomen met de partybusz naar
het gezellige Tirol.

Aanvang 21.30 uur.

Tot ziens in de
„Hengelose Alpendisco"

TE KOOP

Keijenborg - Poelsweg 12
Zeer verzorgde vrijst. villa met ruime garage op roy. kavel. Fraaie
tuin met zonterrassen. Gelegen op rustige lokatie in kern v.h. dorp.
B.j. 1979. Opp. 778 m2. Inh. 610 m3 (excl. garage).
Ind. onderverd.: hal, provisie-, c.v.- en hobbyruimte. B.g.: entree met
vide, toilet, si.kamer met doucheruimte, woonkamer met open haard,
open keuken met inb.app. (1996), bijkeuken met wasmachineaansl.,
garage met bergzolder. 1e verd.: overloop met doorgang naar dak-
terras, 3 sl.kamers (1 met balkon), badkamer (2002) met douche, 2
wastafels, wandcloset en designradiator. 2e verd.: zolderberging (ka-
mer mogelijk).

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

MAALDERINK
&KAAL

GARANTIEMAKELAARS
Keppelseweg 21 • Doetinchem • Tel. (0314) 34 04 02

mkd@garantiemakelaar.nl • www.garantiemakelaar.nl/mk

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

AK M O WORKS
vest d
2 way-zipp
mt. M - XL
norm. 22,50 nu:

modekoopje
coltrui
ribgebreid voor dames en
kinderen

damesmaten kindermaten:
van -̂a«. norm. .
13,95 l OS va
voor: J|011 11,50

UB voor:

blouses
div. dessins
mt. M - XXL
norm. 13,95
nu voor: 9
week 44-02
aanbiedingen
geldig t/m
9 november.

FASH ION
mode voor het héle gezin

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

Het Interieur...
is de weerspiegeling van uw persoonlijkheid

ledereen heeft zo zijn eigen sfeer in huis. Dat kan
variëren van hedendaags modern tot klassiek. Er
zijn zóveel stijlen dus evenzoveel wensen.

Het kiezen uit de juiste combinaties van verf, be-
hang, tapijten en gordijnen is de moeilijkste factor.
Dat heeft lang niet altijd met het prijskaartje te ma-
ken, maar met het vermogen om de juiste kleuren
en dessin op uw interieur af te stemmen.

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21 (Bedrijventerrein Hengelo)
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag 08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur • zaterdag 08.30-16.00 uur

Wij zijn professionals. Wij adviseren u met veel
plezier, om de door u gewenste sfeer in de juiste
verhoudingen bij elkaar te brengen.

Loop gerust eens bij ons binnen,
u bent van harte welkom!

Onze showroom is nu in extra gezellige HERFSTSFEER met natuurlijk de allernieuwste kollekties

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL. MARMOLEUM, LAMINAAT, PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE



CONTACT
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

IXlPEUCEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 106
1.1 Accent

rood bj. 03-00

€ 8.750,-

eugeot 206
1.4XS3D

grijs bj. 09-99

€11.950,-

eugeot 206
2.0 GTI 16V

3-d grijs bj. 05-00
€15.950,-

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)62 1864

AUTOBEDRIJF

Renault Clio SI 1.4 16V 3-d. 04-00 verlaagd LM-vIgn
Opel Astra Station 1.6 16V zilver 07-01 airco LM-vIgn
Toyota Yaris 1.0 16v blauw 07-99 centr. vergr. st. bekr.
Nissan Micra 1.3 GX blauw 06-99 schuifdak trekh.
Renault Clio RN 1.4 3-d zwart 01-94 stbekr. centr vergr.

\ j\ J APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Opel
Corsa 1.5D
1994 - wit

lm. vlgn er. control

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

www.autolangwerden.nl

Citroen Berlingo 1.9D bj.2000 wit bestel
Opel Astra 1.4i bj. 1996 d. Grijs 3-drs
Peugeot 106 1.1 i bj. 1998 blauw 5-drs
Suzuki Swift 1.3 bj. 1995 wit 3-drs
Peugeot 306 1.4i bj. 1994 groen met. 3-drs

€ 7.500,-
€ 6.000,-
€ 6.800,-
€ 4.000,-
€ 3.900,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen
Meleers
- <;toonHoron *>-J ir\^~J<^\(0575)45 1974

Renault
Megane coupé

blauw-05-1996

€ 7.950,-

Toyota
vensis 1.8 Linea

sol LPG bj 10-00
€15.250,-

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95 € 4.950
Peugeot 205 1.4 Generation rood 03-97 € 5.950
Peugeot 205 1.1 wit 01-93 114.000 km € 3.290
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01 € 15.950
Peugeot 206 2.0 GT116V roodbr. 06-99 € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT 3-d blauw 01-00 € 11.750
Peugeot 206 2.0 GTI 16V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 206 1.4 XS 3-d zwart 01-00 € 11.950
Peugeot 306 1.9 XRD groen 03-98 € 7.950
Peugeot 306 1.4 XN Comfort blauw 10-93 € 3.750
Peugeot 306 1.6 XT Break grijs 06-00 € 13.500
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 1.4 Plus rood 08-94 € 3.750
Peugeot 406 2.1 STDT Break IC 02-97 € 10.950
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Opel Astra 1.7 DTI 3-d blauw met 05-99 € 9.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Daihatsu Cuore bj. 1991 wit open dak
Opel Omega 2.4i diamond bj. 1990 zwart lm. vlgn
Fiat Uno 1.1 bj. 1992 groen
Subaru Legacy 2.0i LPG bj. 1992 lm. vlgn
Renault Express 1.6 grijs kenteken bj. 1991

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

Hyundai H200 dub.cab. A/C Blauw 10-99 € 12.500,-
Honda Civic 5-drs 1.5 VTEC bruin 01-98 € 10.250,-
NissanSunny 5-drs rood 10-94 € 5.400,-
Opel Astra 1.6 5-drs Pearl bord. Rood 08-00 € 13.250,-
Toyota Yaris 1.3 Sol Brons 06-00 € 13.750,-

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Toyota
Corolla 3-drs

.wart met. -1995

€ 5.250,-

Ford Mondeo 1.8 Sedan bj. 1996 d. dlauw € 5.950,
Opel Corsa 1.7 D 3-drs bj. 2000 d. Blauw € 8.250,
Seat Cordoba 1.4 4-drs bj. 1995 groen € 3.950,
Peugeot Partner 1.4 LPG bj. 1998 ex. btw € 6.250,
Opel Vectra 1.6 sedan bj. 1995 rood met € 3.750,

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

Voor afspraak:
(0575)553802
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot € 10.000.

IIf l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUI L
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Renault
Twingo 1.2

initiale rood met.
86000 km 1996

www.autobedrijfbruil.nl

Suzuki Vitara JLX 1.6 zwart 1992
VW Golf 1.8 zwart 1992
Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
Opel Astra Station 1.6 16V groen 1997
Mazda 323F1.6 16V rood 1992

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 406
2.0 Coupé

10.000 km 5-1998
grijs met., lm. vlgn

Peugeot 306 XSI 2.0 3-d 08-97 goud met. 83.000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 08-97 rood met. 50.000 km
Peugeot 106 green 1.4 01-98 rood met. 97.000 km
Peugeot 405 1.6 GL11 -98 beige 141.000 km
Renault 19 16V Cabrio '92 zw.met. lm velgen 114.000 km



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UI
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IMD1DXKEMP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

VW Vento 1.90 zwart met. bj. 1994
Renault Scenic 1.6 16V RXE blauw bj. 2000
Nissan Micra 1.0 groen bj. 1992
Peugeot 106 Diesel 3-drs blauw bj. 1996
Opel Astra 1.6 16V 5-drs zilver bj. 1999

AUTOBEDRIJF

Groot ^DAEWOO
Jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

UU

Auto's:

Daewoo Matiz S 01-1999 cobalt blauw € 5.950
Daewoo Matiz SE 03-1999 golden yellow € 7.250
Daewoo Lanos sedan SE 01-2000 zwart met. €10.750
Daewoo Lanos SX 10-2000 blauw metallic € 11.950
Daewoo NexiaGL 05-1997 rood metallic € 6.250
Daewoo NexiaGTX 09-1996 rood metallic € 5.950
Daewoo Nubira Wagon 08-1999 zilver met. €10.250
Daewoo Nubira Wagon 03-2000 groen met. € 12.950
Daewoo Nubira automaat 06-2000 gr. met. € 12.950
Daewoo Tacuma 1,8 SX 12-2000 brighton g. €16.250
Fiat Punto 1,2 HLX 5dr 01-2000 groen met. €11.950
Mazda Demio 1,3 GLX 08-2000 groen met. €11.750
Nissan Almera diesel 03-1996 groen met. € 5.950
OpelCorsa 1,2 comfort 5dr01-2001 zwart €11.250
Renault Clio 1,4 RN 5dr 03-1999 zwart met. € 8.950
Suzuki Baleno Sport 1,6 01 -1999 rood € 8.950
Suzuki Baleno 1,3 03-1995 blauw met. € 5.250

* Let op onze aanwijzingen op de auto's
en in de showroom

www.groot.jebbink.nl

RICTMAH
AUTOBAND f N & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Opel Astra
Station 1.6
groen 1995
114.000 km

Peugeot 306 1.4 5-drs 1994 blauw 129.000 km
Toyota Corolla 1.6 16V 1993 rood 129.000 km
Peugeot 309 GL 5-drs 1989 blauw 87.000 km

Winterbanden weer volop in voorraad !

Automaterialen
UW ADRES VOOR:

Autoaccessoires
GPS-navigatie

Auto-onderdelen
GSM-telefonie en Car-kit

Car-hifi

Wij beschikken over eigen inbouwfaciliteiten
Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdags 9.00 uur tot 16.00 uur

Ambachtsweg 2, 7251 KW Vorden (0575) 55 32 28

www.koopman-automaterialen.nl

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

Mercedes
C180 Esperit

1994 - bla. met.
140.000 km

www.vangeldereautos.nl

Fiat Punto 55 1.1 S '98 zwart lm. vlgn. 63.000 km
Hyundai Excel 1.3 LS '97 groen met. 76.000 km
Mazda 323 coupé 1.5i '96 rood 76.000 km
Suzuki Alto '93 grijs met. 74.000 km
Ruime keuze uit 20 bedrijfswagens, ook dubbele cabine

2
AUTO HERWERS

W W W . H E R W E R S . N L

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

Mkra 1.0 GL3-Ors 1998
MJoa 1.0 dairSdrs 2002
Sunny1.4LX3-Drsl991
Sunny 1.4 Clair 3-Drs 1995
Almera 1.4 Pulsar 3 drs 1997
Almera1.4 GX Airco 4-Drs 1998
Almera 1.8 Comfort AC 3-drs 2000
Almera 1.4 GX Airco 5-Drs 1996
Almera 1.5 Ambience 5-Drs 2000
Almera Tino 1.8 Ambience 5drs 2001

8.400
10.550
2.500
5.900
7.950
8.950

15.800
6.950

€14.950
€ 19.750

Almera Tino 1.8 5drs 2002 Zeer scherp geprijsd!
Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1998 € 9.750
Serena 1.6 Invitation 8 pers. 5-drs 1998C 12.500

Opel Frontera 3.2 V6 5-drs 1999 € 27.000
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999 29.000 km. € 8.600
Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000 € 21.950
Mazda MX-5 1.6 Decade 2-drs 2000 € 22.950
Mitsubishi Space Star 1.8 Family 5 drs 2000 € 16.500
Volvo 440 2.0 Sport Airco 4-Drs 1994 € 4.250
VW Golf 1.9 Tdi 5-drs 1999 €14.250
VW Golf 1.8 Cabriolet 3 drs 1994 € 10.7 50
Automaten
Nissan Micral.O GL 3-Drs 1998 € 8.400
Nissan Almera 1.6 Pulsar 5drs 1998 € 9.250
Nissan Primera 2.0 GX 5drs 1998 € 11.350
Nissan Primera 2.0 CVT Station LPG 5drs 2000 € 15.750
Nissan X-Trail 2.0 Elegance 5drs 2002 € 36.000
Renault Scenic 1.6 RT 5drs 1997 € 12.250
VW Passat Variant 1.9 Tdi Comf. L. 5drs 1999 € 19.250
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5drs 1999 € 10.900
Renault Scenic 1.9 Dti RT 5drs 1999 € 14.000
VW Passat Variant 1.9 TDi 5drs 1999 € 19.250
Grijs Kenteken
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SR Grijs 3 drs 1998 € 15.000
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport Grijs 3drs 2001 € 23.500
Nissan Patrol 2.8 Td GR 3drs 1998 excl. Btw € 17.950
VW Transporter 2.5 Tdi 75KW 1999 excl. Btw € 13.500

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Autobedrijf Robert Nijenhuis: kwaliteit en betrouwbaarheid

Sinds mei 1998 is de uit Warnsveld
afkomstige Robert Nijenhuis als jonge
zelfstandige ondernemer actief in
Vorden. Uiteraard had hij eerst de
nodige vakdiploma's behaald waaron-
der Keurmeester lichte voertuige
de nodige ervaring opgedaan o.a. bij
Opel Wisselink in Zutph

Het voormalige pand van Th
Autoschade, naast de spoorweg

zijn autobedrijf en nog steeds kan hij in
dit pand goed uit de voeten. Er is zelfs
onlangs een showroom gerealiseerd
waar een aantal keurig gepoetste
auto's droog kunnen worden bekeken
en bereden. Een gewone proé'
uiteraard ook mogelijk. Persoonlijke

;acht voor de klant en een modern
vertrouwd beeldmerk zorgde

ervoor dan vanuit c;

maakt De klanten schromen er zelfs
niet meer voor om een bestelling voor
een nieuwe auto te plaatsen want de
garantie en prijsvoorwaarden zijn het-
zelfde als bij de merkdealer.

vensen Robert Nip
verwarren met zijn naamgenoot u
regio, en zijn ploeg nog ee
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Jan Spiekker vierde zijn
40-jarig dienstverband

The Partybusz
winter edition

Afgelopen vrijdag werd dit
unieke dienstverband gevierd
met een receptie die de heer Jan
Spiekker aangeboden kreeg
van zijn werkgever Grafisch Be-
drijf Weevers Elna.

Op 16 juli 1962 begon Jan Spiekker
als leerling handzetter bij drukke-
rij Elna en in die tijd werd de Elna
met de hand, dus letter voor letter
gezet. In die tijd was de heer L.G.
Weevers sr. zijn leermeester en via
hem heeft Jan veel praktijkkennis
opgedaan. De heer Weevers ver-
trok later naar Vorden om zijn ei-
gen drukkerij op te zetten en dit
bedrijf, met zijn zoon de heer L.G.
Weevers als directeur, heeft in

1999 Drukkerij Elna overgeno-
men. Jan heeft in de loop der jaren
vele veranderingen meegemaakt,
maar de grootste was toch wel de
komst van de computer. Vanwege
zijn grote interesse in het grafi-
sche vak heeft hij dit echter snel
onder de knie gekregen. Hij is dan
ook vele plaatsen in het bedrijf in-
zetbaar. Jan is niet alleen achter de
computer te vinden, maar ook re-
gelmatig achter de drukpers. Vele
geboortekaartjes, huwelijkskaar-
ten en jubileumkaarten komen
dan ook van zijn hand.

Jan Spiekker staat bekend als „Jan
van de Elna" en velen kwamen af-
gelopen vrijdag dan ook naar zaal

de Koppelpaarden om hem te feli-
citeren. Maar ook diverse vereni-
gingen waar Jan lid van is kwamen
met een afvaardiging. Verder wa-
ren natuurlijk familieleden, vrien-
den en collega's aanwezig. Direc-
teur L.G. Weevers feliciteerde de
jubilaris en overhandigde hem
een envelop met inhoud. Daarna
sprak de heer L.G. Weevers sr. (zijn
vroegere leermeester bij de Elna)
Jan toe. Ook de collega's uit Lich-
tenvoorde spraken lovende woor-
den en hadden een presentje voor
hem.

Tenslotte was het woord aan de ju-
bilaris zelf en deze bedankte ieder-
een voor zijn/haar komst.

Muziek door de eeuwen heen

Op zaterdag 9 november vindt
in de Nederlands-Hervormde
kerk in Ruurlo 's middags een
bijzonder concert plaats.

Dan treedt op het Liemers Vocaal
Ensemble (Livoce), bestaande uit
zes personen: twee sopranen, twee
alten, één tenor en één bas. Het en-
semble brengt a-capella zowel
west- als oosteuropese muziek van
vijf eeuwen, van Renaissance tot
heden. De leden van de groep heb-
ben een ruime opvatting over wat
kan wat het repertoire betreft, ge
tuige het feit dat naast Rachmani-
nov ook Sinead O'Connor op het
programma staat. Hoewel de voor-

keur uitgaat naar klassieke mu-
ziek, worden ook wel uitstapjes ge
maakt naar closeharmony en pop,
afhankelijk van de gelegenheid.
Speciaal voor het concert in de
Dorpskerk heeft het ensemble
stukken ingestudeerd uit Rusland
en Hongarije. Dit heeft te maken
met de aanwezigheid van gastspre
ker MarieThérèse ter Haar, kenner
van Russische cultuur. Tuusen de
blokjes zang zal zij hierover een Ie
zing geven.
Livoce werd opgericht in 1995, de
leden komen allen uit de omge-
vingvan Zevenaar. Muzikaal leider
is Charl Venus, de tenor van het
ensemble. Livoce bestaat in no-

vember zeven jaar en heeft in die
periode geen wijzigingen in de
personele bezetting ondergaan.
Het is daardoor niet verwonderlijk
dat de stemmen goed op elkaar
zijn afgestemd en het repertoire
gestaag groei t.
Deze muzikale middag met lezing,
georganiseerd door de KunstKring
Ruurlo, wordt een zeer gevarieer-
de middag met Russische cultuur
en muziek uit Oost- en West-Euro-
pa. Op het programma staan on-
der meer: Rachmaninov, Mus-
sorgski, Stravinsky, Kodaly, J.des
Prez, O. di Lasso, W. Byrd, Th. L. de
Victoria, Gershwin, S. O'Connor en
J. Röntgen.

The Partybusz winter edition
zal op zaterdagavond 2 novem-
ber in Disco 'De Zwaan' de boel
gezellig op z'n kop zetten. The
Partybusz winter edition neemt
u mee op een reis naar de Alpen
en de bus heeft wel heel
bijzondere passagiers.

Mogen wij u voorstellen. Ola Lawi-
ne, de knotsgekke half Duitse die
op een wel hééél lachtwekkende
wijze de gasten onmogelijke op-
drachten laat uitvoeren op ski's.
Tina Turner (look a like). The Queen
of Rock 'n Roll in een spetterend
optreden van 20 minuten komen
de beste hits van Tina voorbij.

Hannie Sakes, deze vrolijke
Amsterdamse dame heeft jaren
in de horeca gezeten (aan welke
kant van de bar is ons niet hele-
maal duidelijk), deze dame met
Amsterdamse tongval en Jorda-
nese humor brengt in een halfuur
onvervalste smartlappen en mee
zingers.

\N

Last but certainly not least de
spontane zangeres Marye. Marye
sluit de avond afin een swingende
set van soul tot top 40.

Dus voor een swingend, gezellig
en ander avondje uit kom naar
Disco 'De Zwaan' in Hengelo (Gld.).

Nieuwe generatie
woonplaids AaBe
Als logisch vervolg op het suc-
ces van onze woonplaids in de
Comfort Class, genaamd Tjal-
ling, Tesse en Afke, introdu-
ceert AaBe de nieuwe generatie
woonplaids vervaardigd uit
100% lamswol.

De kleuren en het motief zijn geïn-
spireerd door het Ierse landschap.

Onder de namen Dawn, Megan en
Shannon worden de plaids in de

winkel aangeboden in papieren
draagtassen met het bekende AaBe
beeldmerk. Binnen hetzelfde thema
heeft AaBe ook een sjaal ontwik-
keld.

Deze unieke combinatie is in een
introductie-aanbod neergelegd in
de markt. AaBe heeft hiermee we
derom een klassieker op de markt
gebracht. Eens te meer een bewijs
dat AaBe na bijna 200 jaar nog
steeds springlevend is.

Actie 'Beterwater!'
gaat door!
De actie voor 'Beterwater!' heeft
* zo stelt de werkgroep - geen en-
kel resultaat opgeleverd. In-
tegendeel.

Het is nu duidelijk:
* dat er in de Achterhoek en dus
ook in Vorden in elk geval vóór het
jaar 2007 geen einde komt aan de
ellende die het veel te kalkrijke
water veroorzaakt,
* dat er ook géén financiële com-
pensatie komt voor de levering
van een product van uitgesproken
slechte kwaliteit,
* dat zelfs schade aan huishoude-
lijke apparaten die aanwijsbaar te
wijten is aan het te hoge kalkge
halte van het water, niet wordt
vergoed.
De werkgroep kan nu twee dingen
doen:
a stoppen met de actie, het restant
van het fonds (circa Euro 550.-) dat
door de schenkers van bijdragen
bijeen is gebracht, retourneren en
maar hopen dat Vitens wél de be-
lofte na zal komen wat in het ver-
leden al zo vaak niet het geval is
geweest, of
b voortzetten wat begonnen is: ac-
tie blijven voeren voor spoediger
levering van zacht water zoals ook
in omliggende gemeenten wordt
geleverd. Bovendien blijven vech-
ten voor een algemene compensa-
tie voor iedereen die door dit wa-
ter op extra kosten wordt gejaagd.
En voor vergoeding van aanwijs-
baar door te kalkrijk water veroor-
zaakte kosten voor reparatie of
vervanging van onze apparaten.
Deze drie doelen zullen - zo meldt
de Werkgroep 'Beterwater!' - wor-
den gerealiseerd door middel van
een aantal acties. Dat zijn:
1 bewerking van de leden van de
gemeenteraden in de Achterhoek.
Gemeenten zijn aandeelhouders
van Vitens en in november is er
een vergadering. Als belangenbe-
hartigers van de inwoners van hun
gemeenten mogen hun afge-
vaardigden op de aandeelhouders-
vergadering eisen dat de Achter-
hoek niet wordt achtergesteld en
de levering van zacht water niet
pas in 2007 maar veel eerder
plaats zal vinden,
2 het samen met gedupeerden
aanhangig maken van voorlopig

een drietal claims voor aanwijsba-
re schade (reparatie of aanschaf
van nieuwe huishoudelijke appa-
raten) veroorzaakt door te kalkrijk
water. Dat kan bij de 'Commissie
voor Geschillen Nutsbedrijven',
een onafhankelijk instituut dat
klachten over de levering van wa-
ter behandelt. Ieder bedrijf dat een
product levert dat schade veroor-
zaakt voor de afnemer is aanspra-
kelijk voor de kosten. Dat geldt
zelfs voor de Nederlandse Spoor-
wegen die kosten vergoedt als trei-
nen te laat arriveren. Waarom
geldt deze regeling dan niet voor
de leverancier van water die al
lang geleden maatregelen had
moeten nemen om deze ellende
te voorkomen? Als deze drie
claims worden toegewezen kun-
nen in de toekomst alle soortge-
lijke schadeclaims worden inge-
diend,
3 het onderzoeken of het beroep
van Vitens op het zg. 'Solidariteits-
tarief niet onjuist wordt gehan-
teerd. Vitens beroept zich op een al
zeer oude regeling die is ingesteld
toen nog niet alle woningen op de
waterleiding waren aangesloten.
Het aansluiten van zeer afgelegen
percelen zou voor de bewoners im-
mers onbetaalbaar zijn. Die kosten
werden daarom solidair door de
hele gemeenschap gedragen en
werden dan ook in de prijs van het
water verrekend. De vraag is ech-
ter of dit principe nu nog geldt
voor de levering van water van een
kwaliteit die kosten veroorzaakt
voor de gebruikers.
Dat onderzoek wordt ingesteld
waarbij we hopen op medewer-
king van de Consumentenbond.
Ook zullen consumentenrubrie-
ken als Radar en Kassa en de Geld-
erse media benaderd worden om
te bereiken dat er massaal een pro-
test komt tegen deze regeling die
een deel van de afnemers, tegen al-
le wetten van de redelijkheid in,
nog steeds benadeeld.
Het is duidelijk: de werkgroep 'Be-
terwater!' is niet voornemens te
berusten in de huidige situatie en
zal alle middelen benutten om op
te komen voor de belangen van de
gezinnen die lijden onder de ge-
volgen van het te harde water. Ver-
dere informatie volgt.



Te koop gevraagd:

Vrijstaande woning
in buitengebied van Vorden.

Eventueel woningruil mogelijk met
vrijstaande woning (nieuwbouw)

in kern van Vorden.

Tel: (0575) 45 29 83

Uniek in Nederland

KANTOORMEUBELS
Nieuw, gebruikt, B-keus.

Enorme keuze en voordelig!

WOONMEUBELS
Keukenstoelen en tafels, (comp.) buro's,
vele linnen- en opbergkastjes, bedden,

boekenkasten, burostoelen, slaapbankjes,
enz. enz. Alles tegen BODEMPRIJZEN.

KUIJK's MEUBELBEURS
MERCATORSTRAAT12

7131 PX LICHTENVOORDE

De Stiepef
Woningcorporatie

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is op vrijdag l november 2002
vanaf 12.30 uur in verband met

het Stiepelsymposium 2002
gesloten.

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Postbus 233, 7020 AC /
Telefoon: (03 14) 62 6i 26 Fax: (0314) 62 61 58

Reparatieverzoeken: (0314) 62 61 40
Internet: www.destiepel.nl e-mail: info@destiepel.nl

uurlijk geeft de schilder
weer winterkorting!

IJSVERENIGING
VORDEN

Ledenvergadering
te houden op maandag 4 november 2002
om 20.30 uur in de kantine IJsvereniging
Vorden, Het Hoge 41 a te Vorden.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen vprige vergadering d.d. 5 november

2001.
3. Jaarverslag.
4. Verslag penningmeester financiële stukken

afgelopen boekjaar.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar:
de heer H.J. Reindsen (voorzitter)
de heer G. Nijenhuis (penningmeester)
de heer G.J. Beek.

8. Contributie 2002/2003.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

H o v e n i e r

VAN HAL
Tel. (0575) 51 1995
Fax (0575) 54 76 00

Voor al uw
aanleg, onderhoud, advies en beplanting.

FAN
Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

Maandmenu november
(voor 2 personen € 17,50)

Kerrysoep
*

Babi Pangang
*

U Xin Kai
(kip met pikante knoflooksaus)

*
Tjap Tjoy

*
Saté

(met bami, nasi of rijst)

Vanaf november t/m februari zijn wij
op dinsdag gesloten

(op feestdagen wel geopend)

VLAAI VAN DE WEEK:

Hazelnootvlaai € 5,50

Kastanjecake € 2,75

Suikerbrood € 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bosvruchtensnitt € 4,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

DJM Bedrijfsdiensten
zoekt voor het Ulenhof College 't Hoge te Vorden

SCHOONMAAKMEDEWERKERS V/m
die gemotiveerd zijn, graag in teamverband willen werken,

voor 3 dagen per week (dagen overleg)

Bel voor informatie of afspraak onze bedrijfsleider
Jasper Koetsier (0571) 27 01 00 b.g.g. 06-21570679

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Kijk

voor

nieuws

ook op:

PEPERNOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. Deze kinderen

kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar

vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van € l S.- op giro 4MMO bezorgt

u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint 'n handje...
giro 404040

Brinkpoortstraat 32. 741 l HS Deventer. Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-m»il: info@kinderhulp.nl

KStëAN DER\VAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

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



Slechte weersomstandigheden vergde veel van rijders en organisatie

Veel uitvallers Oost Gelderlandrit
Vincent van Gogh
in woord en beeld

Vanwege de enorm slechte
weersomstandigheden, vooraf-
gaande aan de Oost Gelderland-
rit werd het voor de coureurs
een zware enduro.

Van de 177 inschrijvingen, werden
er uiteindelijk 106 geklasseerd.
Trouwens, de organisatie VAMC
'De Graafschaprijders', kreeg er
ook flink van langs, want er moest
een boel extra werk verzet wor-
den. Zo moest zaterdagmorgen,
voor de start, vanwege de harde
wind alle proeven opnieuw 'gelint'
worden. Paden en lint plus de helft
van de bepijling van de route was
namelijk verdwenen!!

Toch weer typisch "De Graafschap-
rijders", toen de eerste coureur
zich om 9.00 uur meldde voor het
vertrek, was alles in gereedheid en
kon de enduro van start. Voor de
"nationalen" betekende dat drie
ronden met in totaal 9 proeven en
voor de senioren 4 ronden met in
totaal 12 proeven. De EHBO die de
gehele dag actief bezig was met
het regelen van verkeer, hoefde ge
lukkig, medisch gezien, niet in ac-
tie te komen. Er is zelfs geen
pleister geplakt! Zondagmorgen
waren weer een flink aantal leden
van 'De Graafschaprijders' in touw
om onder stormachtige weersom-

standigheden alles in de oude
staat terug te brengen.
Erwin Plekkenpol, lid van 'De
Graafschaprijders' behaalde in de
klasse inters 2 tact boven 175 CC
een prima tweede plaats. Van alle
senioren in de onderscheiden klas-
sen, was dit goed voor een derde
plaats. Het VAMC clubteam onder
leiding van Jan ten Brinke werd
vijfde en heeft nog volop kansen
voor het Nederlands kampioen-
schap voor clubteams. In de klas-
sen inters 4-tact boven de 500 CC
behaalde Gerben Vruggink een
vijfde plaats. Hij had zelfs lange
tijd zicht op een derde plek, echter
een valpartij gooide roet in het
eten. De beslissingen ten aanzien
van het Nederlands kampioen-
schap vallen pas in het laatste
weekend van november. Dan
wordt in Enter de tweedaagse
KNMV kampioensrit verreden.

UITSLAGEN:
Nationalen 2-tact 51 t/m 125 CC: l
Jirry van Veen 1337,57; 2 Bert
Brinks, 1518,64; 3 Steven Pronk
1525,78.
Idem 125 t/m 250 CC: l Gerwin
Massink 1255,44; 2 Mark Homan,
1293,36; 3 John Peters; 1295,66.
Idem 250 t/m 500 CC: l Henk
Kromdijk 1350,36; 2 Mike Everlo
1476,72; 3 Martin Holtkamp

1590,43.
Nationalen 4 tact tot 400 CC: l
Cees Siemons 1331,10; 2 Albert
Blomer 1352,61; 3 Dick Luiten
1486,92
Idem boven 500 CC: l Frank Til-
burgs 1428,65; 2 Tjark Luchten-
berg 1535,89; 3 Marcel Hanstede
1602,44.
40 plus klasse 51 t/m 1300 CC: l
Harry Walhof 1310,09; 2 Martien
Roestenburg 1322,86; 3 Jan Wig-
man 1332,81.
l dag licentie: l Marcel Bulten
1381,25; 2 H. Lucas 1396,16; 3 J.
Overveld 1408,91
Inters 2 tact t/m 125 CC: l Pedro
Tragter 1747,10; 2 Hans Vogels
1822,47; 3 Geert Snellenberg
1824,11.
Idem boven 175 CC: l Torn Hém-
melder 1717,96; 2 Erwin Plekken-
pol 1743,24; 3 Henk Knuiman
1765,48.
Idem 4 tact t/m 400 CC: l Ralph
Hubers 1765,41; 2 Bas van Hunnik
1777,34; 3 Stephan Braakhekke
1793,48.
Idem boven 500 CC: l Patrick Isfor-
dink 1717,15; 2 Erik Davids
1746,87; 3 Allan Davids 1871,56.
Teams nationalen: l Toerentellers
l- 29,72; 2 VAMC Son 52,99; 3 Ha-
mac l- 148,78; 4 OTRC De Nop
210,76; 5 VAMC De Graafschaprij-
ders 249,58.

Dorcas houdt voedselactie
voor Oost-Europa
Van 3 tot en met 10 november
staat Nederland in het teken
van de zevende Nationale Voed-
selactie. De hulporganisatie

* Dorcas Hulp Nederland houdt
in ruim 350 gemeenten voedsel-
inzamelingen. Het streven is
het aantal voedselpakketten
van vorig jaar, ruim 4O.OOO te
overtreffen.

Honderden vrijwilligers in heel
Nederland zijn op dit moment
druk bezig met het organiseren
van voedselacties in supermarkten
en kerken. In scholen wordt tege-
lijkertijd onderwijsmateriaal ver-
zameld tijdens de rugzakacties

• Kids4kids.

In Vorden wordt op 8 november
een voedselinzameling gehouden
in supermarkt: Super de Boer.

Het ingezamelde voedsel is be-
stemd voor de allerarmsten in
diverse Oost-Europese landen, zo-
als Albanië, Roemenië, Rusland en
Oekraïne. Met name bejaarden en
alleenstaanden hebben het daar
nog altijd ontzettend moeilijk. Ze
kunnen nauwelijks rondkomen
van het inkomen dat ze ontvan-
gen. Sommige mensen hebben een
tekort aan goede voeding of heb-
ben dagenlang helemaal niets te
eten. Door het uitdelen van voed-
selpakketten, in samenwerking
met de plaatselijke kerken, wil

Dorcas deze mensen de winter
door helpen. De afgelopen zes jaar
was de voedselactie steeds een
groot succes. Tijdens de eerste ac-
tie in 1996 konden we ruim 22.000
pakketten versturen en in de jaren
daarna liep dat op naar ruim
40.000 pakketten.

Een pakket bestaat uit houdbare
producten, zoals thee, suiker, rijst,
macaroni, groente, cacao, droge
soep, vruchtensap, tandpasta, tan-
denborstel en zonnebloemolie.
Giften voor de distributiekosten
zijn van harte welkom en kunnen
worden overgemaakt op giro 222
van Dorcas Hulp Nederland, o.v.v.
Nationale Voedselactie.

Winterkorting maakt onderhoud
aan huis extra aantrekkelijk
Als men dit leest, zit men waar-
schijnlijk lekker op de bank in
de huiskamer. Kijk dan eens
om u heen. En dan met name
naar het schilderwerk van het
huis.

Ziet het er goed uit of moet er een
keer een professionele schilder
naar kijken? Nou, dat treft het,
want het wordt weer winter. En
deze winter biedt het schilders-
bedrijfeen fikse winterkorting.

Steeds meer mensen kiezen de
laatste jaren voor het vakman-
schap van de professionele schil-
der. Vanwege de kennis, de erva-
ring en de hoogwaardige produc-
ten waarmee we werken. Maar ze
ker ook vanwege tijdsbesparing,
de kwaliteit van het werk én na-
tuurlijk het gemak. Niet meer
wankelen op een ladder, maar de
vrije tijd besteden aan leukere din-
gen.

€ 30.- PER MAN PER DAG KORTING
Veel mensen denken dat het inhu-
ren van een professionele schilder
duur is. Maar wat nou als we zeg-
gen dat een schildervakman ge-

middeld niet meer kost dan een
andere vakman? En dat we daarbo-
venop nog eens een winterkorting
geven van € 30,- per man per dag
op behang- en onderhoudsbinnen-
schilderwerk?* En dat het BTW-
tarief voor schilderwerk verlaagd
is naar 6%! (conform de voor-
waarden). Dan kunt u maar een
ding concluderen. Deze winter is
de periode om een professionele
schilder in te huren.

BTW-TARIEF SLECHTS 6%
Zoals gezegd is het BTW-tarief voor
schilderwerk sterk verlaagd. Dit
heeft directe gevolgen voor u als u
een woning bezit of huurt van 15
jaar of ouder. Want dan betaalt u
voor binnen- én buitenwerk geen
19% BTW, maar slechts 6%! Een
aantrekkelijk voordeel dus (ook in
2003). Zie advertentie van schil-
dersbedrijf Boerstoel, Peters en
van der Wal elders in dit blad.

*Deze premie geldt in de periode
van 18 november 2002 tot en met
21 maart 2003 voor particulieren
bij een opdracht van minimaal
drie mandagen conform de voor-
waarden.

Grote
Hobbybeurs
Op zondag 3 november organi-
seert Dini Schepers voor de
tweede keer een grote herfst
hobbybeurs in café-restaurant
Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te
Borculo.

De ruim 40 hobbyisten laten de be-
zoekers graag meegenieten van
hun hobby en willen er natuurlijk
uitleg over geven.

De aanwezige hobby's zijn interes-
sant voor jong en oud.

WAT KAN MEN ZOAL
AANTREFFEN OP DEZE BEURS:
Warmte zakken, geschilderde
dakpannen, kaarten, kaarsen,
groen decoratie, houten meubels
en figuren, houtsnijwerk, zijde
schilderen, beren, sieraden, karak-
ter poppen, gebreide truien,
smeedijzeren decoratie, 3-D schil-
derijen, etc, etc.

Men is van harte welkom op deze
beurs voor hobby ideeën.

Op vrijdagmiddag l november
houdt mevrouw L.C.Lassche,
voorzitter van de ANBO-af-
deling Vorden, in het Dorps-
centrum, zaal 't Stampertje, een
dialezing over het leven en de
kunstzinnige schilderwerken
van Vincent van Gogh.

De belangstelling van mw. Lassche
voor schilderkunst, beeldhouw-
kunst en architectuur verdiepte
zich, toen zij met kunst- en kunst-
geschiedenis kennismaakte, gedu-
rende een opleiding voor twee
onderwij sakten; textiele werkvor-
men. Bij deze opleiding nam de
kunst, zowel vaktechnisch als the-
oretisch, een belangrijke plaats in.
Vincent van Gogh is een van de ve-
le kunstenaars die zij, vanwege
zijn geleverde prestaties op het
gebied van de schilderkunst, be-
wondert.

Een blik in een levensbeschrijving
van de bekende Nederlandse
kunstschilder leert, dat Vincent
van Gogh op 30 maart 1853 is
geboren in Groot Zundert. Na de

lagere school en enkele jaren ver-
volgonderwijs kwam de dominees-
zoon in binnen- en buitenland
veelvuldig in aanraking met de
kunsthandel. Deze ervaringen en
zijn harde werken zijn van grote
invloed geweest op zijn roemrijke
carriËre, die zich onder andere vol-
trok in Zuid-Frankrijk, waar hij
eenaantal jaren woonachtig was.

Mw. Lassche zal tijdens haar pre
sentatie uitvoerig vertellen over
het leven van Vincent van Gogh en
tevens diabeelden tonen die een
indruk geven van stijlen en kleu-
ren die de schilder hanteerde en
waar dat uiteindelijk in resulteerde.

Bekende schilderijen van hem
zijn, om er enkele te noemen, 'De
Aardappeleters' en de 'Zonnebloe-
men'. Deze en andere grote wer-
ken van hem zijn te bewonderen
in het Van Gogh Museum in Am-
sterdam.

Leden en overige belangstellenden
zijn van harte welkom bij de diale-
zing op l november.

Afslanken met EGA
E.GA. Nederland, al meer dan
23 jaar een begrip als het om ge
zonde voeding gaat.

Eens begonnen als "club voor bete-
re voedingsgewoonten" en in de
loop van haar, meer dan 23-jarig
bestaan, uitgegroeid tot een be-
grip als het om afslanken gaat. Met
cursussen op meer dan 700 plaat-
sen in Nederland en België. Met ei-
gen receptenboeken waarin recep-
ten voor dagelijkse voeding maar
ook voor maaltijden uit de vegeta-
rische en diverse buitenlandse
keukens. Gezonde voeding, de
beste manier om af te slanken. Ben
je op je streefgewicht, moet het
ook daarna goed gaan.
In de eerste plaats heeft E.G.A.-
Nederland deskundige cursusleid-
sters opgeleid, onder toezicht van
een begeleidend arts en diëtistes.
Men kan dus met vragen of proble-
men steeds bij de cursusleidster te-
recht. In de tweede plaats biedt
E.GA-Nederland een uitgekiende
eigen eetwijzer, waarmee men op
een eenvoudige en goedkope ma-
nier kan afslanken.
Het gaat om "normale maaltijden"
en liflafjes zijn overbodig. De
maaltijden zijn zeer afwisselend

en men lijdt beslist geen honger.
Begeleiding is belangrijk. En die
bekende stok achter de deur heb-
ben we toch allemaal nodig.
Al vele jaren draait de gezonde Af-
slank- en Begeleidingsclub van
E.GA-Nederland met uitstekende
resultaten. Niet gebaseerd op
luchtkastelen en loze beloften.
In uw eigen omgeving is er gele-
genheid om af te slanken en om
het gehele leven lang op een ge-
zonde manier te leren leven. Dus:
slank blijven en weten wat men
eet, uiteraard met gezonde voe-
ding. Geen honger. Het is in-
middels gebleken, dat artsen en
internisten patiënten met "voe-
dingsproblemen" adviseren de
"E.G.A.-methode te volgen. Voor
ons is dat het bewijs, dat de/e af-
slankmethode veilig en volkomen
verantwoord is. EGA is er voor
mannen en voor vrouwen.

Men kan zich inschrijven voor de
dinsdagavond, de cursus wordt ge-
houden in het Ludgerusgebouw
Wichmond/Vierakker (de maan-
dagochtend zit al vol). Voor infor-
matie en inschrijving kan men bel-
len met Paula Sanders telefoon
(0575)441801.

Ulij s v Amerongen opnieuw sterk
De junior Thijs v Amerongen
reed in Almelo opnieuw een
goede veldrit, de R.T.V.er reed
vanuit het vertrek gelijk met de
eersten mee. In een door Lars
Boom gewonnen wedstrijd reed
Thijs als Ie jaarsjunior naar een
3e plaats.

Richard Sleumer een nieuw Vor-
dens talent had het ontzettend
/.waar, op de door wind en veel
regen zwaar geworden parcour
kwam hij niet in zijn goede doen,
en reed zijn wedstrijd in de mid-
denmoot uit. Bij de sportklassers
reed de Hengeloer Martin Weijers

naar een knappe 5e plaats, win-
naar werd John Slot uit Almelo. De
Vordense postbode Gretha kl Brin-
ke reed bij de dames naar een 9e
stek. Rudi Peters werd op dit zware
parcour 10e bij de veteranen cate-
gorie.
Junior Thijs v Amerongen is de af-
gelopen week op een trainings-
kamp geweest in Groesbeek, zwa-
re trainingen werden er afge-
werkt, ook heeft hij een dag ge-
traind met toppers als Richard
Groenendaal, Gerben de Knegt en
ook Maarten Nijland.
Dit alles gebeurde op uitnodiging
van de K.N.W.U. bondstrainer.
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1november
09.00-21.00 uur

2november
09.00-16.00 uur

o.a.

Tulikivi

Jotul

DRU

Faber

Barbas

Gijsen schouwen

Ook voor

• Schoorsteenkanalen

• Schoorsteenkappen

a . n

het adres.

H a a r d e n - en kachelspecialist

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61

Restaurant

De Tuinkamer

CUINKAMER
met uitzicht op het mooie Achterhoekse coulissenlandschap

De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief drinken bij de open
haard en daarna genieten van de kookkunsten van chef-patron Jos Weel.

Naast de a la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.
Zondag 17 november en 8 december organiseren wij

een uitgebreid gastronomisch buffet
De prijs voor dit buffet, dat bestaat uit voor-, hoofd- en nagerechten, is € 31,- p.p.

Het weekend van vrijdag 22 en zaterdag 23 november staat in het teken van

WIJN EN SPIJS.
Wij serveren dan een viergangen keuzemenu, waarbij door

gastvrouw en vinoloog Ria Weel een mooi bijpassend
wijnarrangement zal worden samengesteld.

Voor dit menu, het wijnarrangement en koffie met friandises berekenen wij € 50,- p.p.

Voor informatie en reserveringen:
Restaurant De Tuinkamer, Hotel-boerderij De Herberg

Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. (0573) 45 21 47
www . hoteldeherberg.nl

LAVOR
Voer voor professionals

Langwerden Veevoeders is een actieve onderneming die veevoeders en meststoffen verkoopt en onder
het merk LAVOR paarden- en hondenvoeders op de markt brengt. Met daarnaast een volledig LAVOR
strooiselprogramma ten behoeve van rundvee en paarden.

Wij zoeken voor de regio Midden en Noord-oost Nederland een

verkoper buitendienst m/v
Functie:
• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van voeders voor paarden en

kalveren met het bijbehorende strooiselprogramma.
• Werft zelfstandig nieuwe klanten en onderhoudt contact met bestaande relaties.
• Je werkt in overleg vanuit een vastgestelde verkoopdoelstelling.

Geboden:
• Een zelfstandige functie in een organisatie met korte communicatielijnen.
• Werken bij een bedrijf met een team enthousiaste en betrokken collega's.

Gevraagd:
• Een commierciële instelling en ondernemersmentaliteit.
• MBO-niveau, aangevuld met enkele jaren ervaring.
• Affiniteit met rundvee- en paardenhouderij.
• Geen negen-tot-vier-mentaliteit.

Spreekt u deze uitdaging aan, richt dan uw sollicitatie
aan ons bedrijf t.a.v. H.G. Langwerden.

LANGWERDEN VEEVOEDERS

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 75 55

BRUIDSFAIR
MAANDAGAVOND 4 NOVEMBER

SCHOUWBURG
LOCHEM

DEELNEMERS:
Bruidsbuis Beijer Besselink
Schoonheidssalon La Perle
Garage Groenouwe - oldtimers
Kapsalon IJsseldijk
Hotel-Rest. Bon'Aparte
Fotografie Hans Makkink
Bloemsierkunst Man Kokkink

Edelsmid Anton Sikkes
Froynes Videoprodukties
Drukkerij Fingerprint
Nagelstudio g-styling
Pearle Opticiens
Etos parfumerie

/-aal open 18.30 l Aanvang Shtm 19.30 l K u t m- f " inrl. consumptie
reservering kaarten op tel 0544-481222

websoluttons <S computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: 0573-454109
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

ULTIEME GAME PC

Intel Pentium 4 1800 MHz
512 MB DDR RAM

80 GB 7200 toeren HD
DVD 16x

CD-RW 40x12x48xÜte-on
VGA Geforce 4 MX440 64 MB * tv-out

Modem 56 K
17" Monitor Flat 96 KHz = Max 1600 x 1200

Sound Onboard
Multimedia Toetsenbord & Scrollmuis.

Geluidsboxen 280 Wart
Windows XP Home edition

Gratis internet inbelaccount via Tiscali

€1249,-incl.BTW
Binnen een straal van 15 km rond

Ruurlo gratis bezorgd

en geïnstalleerd

1 jaar garantie op alle onderdelen



Martine Letterie presen teert haar tweede kinderboek over Berend van Hackfort Eindejaarsactie Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

'Berend en de aanslag op de hertog' Kerstcircus algoed
voor 325 kaartjes

Martine Letterie met haar nieuwste boek

'Onder de tribune die in Arn-
hem is gebouwd voor de inhul-
diging van Maximiliaan van
Oostenrijk tot hertog van Gelre,
ontdekt Berend van Hackfort
een jong hondje. Dat lijkt pre-
cies op zijn eigen hondje Bruin.
Hij wriemelt zich tussen de ban-
ken van de tribune door om bij
het hondje te komen. Dat wil
dolgraag spelen. Hij duwt zijn
zachte kopje tegen Berends
hand. Dan hoort Berend plotse-
ling boven zijn hoofd een
vreemd gesprek!'

'Bij het toernooi moetje toeslaan.
Ik zal zorgen dat je een echt
zwaard krijgt. Zodra de hertog
geen dekking biedt, steekje hem
neer. Je krijgt maar één keer de
mogelijkheid, want daarna heeft
iedereen door dat je een echt wa-
pen hebt'. Even is het stil. Berend
durft zich niet te bewegen. 'Als
Maximiliaan dood is, zal Catherina
voogdes moeten blijven'. Berend
bedenkt een plannetje, samen met
zijn zuster Machteld.

Dit alles lezen we in het boek 'Be-
rend en de aanslag op de hertog'.
Een boek geschreven door de
Vordense kinderboekenschrijfster
Martine Letterie. Woensdagmid-
dag 6 november signeert ze haar
'jongste' pennevrucht bij boekhan-
del Bruna in Vorden.

Het boek speelt zich zo rond 1481
af. Berend van Hackfort, 8 jaar
oud, gaat met zijn vader, de heer
Jacob van Vorden, zijn moeder en
zus Machteld naar Arnhem om
daar in de Eusebiuskerk de inhul-
diging van Maximiliaan bij te wo-
nen.

De nieuwe hertog heeft voor die
gelegenheid de hele Gelderse adel
uitgenodigd om een week lang in
Arnhem te komen feesten. Dat
was me wat in de middeleeuwen,
een complete volksverhuizing van
kasteel Hackfort naar het 'verre'
Arnhem. Paarden, valken, knech-
ten, soldaten, alles ging mee.

Martine Letterie heeft het boek
geschreven voor kinderen in de
leeftijd van 7 tot 12 jaar. Veel re-
searchwerk verricht en daarbij een
flinke portie fantasie, maakt het
voor kinderen in genoemde leef-

tijdsgroep, tot een prettig leesbaar
en vooral spannend boek.

HOE HET AFLOOPT?
'Hoe het afloopt moeten de kinderen
zelf maar lezen', zo zegt Martine
Letterie. Voor haar op tafel liggen
de 18 kinderboeken die ze tot nu
toe heeft geschreven. Onderwijl
komen twee van haar kinderen de
huiskamer binnen. Na een vrien-
delijke opmerking van moeder
Martine 'mama is nog even bezig,
ik kom zo', verdwijnen de kinde-
ren weer zoals ze binnenkwamen:
geruisloos.

'Kijk, zo zegt Martine lachend, dat
is nu het voordeel dat ik vijfjaar
geleden besloten heb, het onder-
wijs te verlaten en mij full t ime op
het schrijven van kinderboeken
toe te leggen. Nu kan ik s'morgens
de kinderen helpen bij het naar
school gaan en wanneer zij (Sjoer-
tje van 13 jaar en de tweeling Il id-
de en Marthe van 11 jaar) weer van
school thuis komen ben ik er ook
om ze op te vangen', zo zegt ze.
Niet alle dagen, want Martine Let-
terie wordt ook veel gevraagd om
lezingen te houden. Bijvoorbeeld
op scholen waar de kinderen
ademloos kunnen luisteren naai-
de spannende verhalen die zij ver-
telt over roofridders, kasteelheren
e.d.

Het boek 'Berend en de aanslag op
de hertog', wat nu in de boekhan-
del verkrijgbaar is, is een vervolg
op haar eerste boek over Berend
van Hackfort, getiteld 'Een valk
voor Berend'. Martine: 'Ik wilde
een boek schrijven over ridders.
Het verhaal moest zich uiteraard
rondom kastelen afspelen. Ik
dacht daarbij in eerste instantie
aan het slot Loevestein, het Mui-
derslot, of iets dergelijks. Maar
waarom eigenlijk, zo vroeg ik mij
af, we hebben in Vorden toch ook
kastelen genoeg met een rijke
historie. Toen viel de keus op
kasteel Hackfort. Ook dit kasteel
heeft een rijke geschiedenis', zo
zegt ze. Haar gevolgde studie
'middeleeuwse literatuur' kwam
haar daarbij goed van pas.

INSPIRATIEBRON
Het boek 'Een valk voor Berend', is

mede de inspiratiebron geweest
voor het kinderproject 'In de spo-
ren van Berend', een kinderfiets-
route rondom Vorden voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar.

Over deze kinderfietsroute is het
afgelopen zomer in 'Contact' uit-
voerig gepubliceerd. Martine ver-
klapt ons dat ze momenteel al
druk bezig is met het verzamelen
van ideeën voor een derde boek
over Berend van Hackfort, die als
page naar kasteel Bergh vertrekt!
Zonder zeil in haar prille jeugd
maar te denken ooit schrijfster te
willen worden, had Martine Lette-
rie het schrijven al vroeg in haar
vingers. Zij laat ons een tweetal
'mini-mini boekjes' zien dat ze
heeft gemaakt. De 'blaadjes' aan
elkaar gemaakt, op de voorkant
een 'titel' en zie in de ogen van de
toen 11 jarige, was het 'boekje'
klaar. 'Ja, zegt ze, ik was blijkbaar
al heel jong een meisje met veel
fantasie ' .

SCHORRIEMORRIE
In 1996 schreef Martine Letterie
haar eerste boek getiteld 'Het
schorriemorrie van de Pruk'. Een
verhaal over twee bendeleiders.
Martine: 'Die twee bendeleiders
waren mijn voorouders. Veel grap-
pige reacties ontvangen. Ja, ook
vanuit de familie. Ik heb mijn
voorouders dan ook 'heel goed' af-
geschilderd. Wat was ik blij en
trots toen het boek werd uitgege-
ven', zo blikt ze terug.

Martine heeft nog een boek ge-
schreven over haar eigen familie.
Het boek 'Ver van huis', dat speel-
de rond 1830, waarbij twee arme
meisjes Letterie vanuit Den Haag
naar het platteland van Drenthe
(omgeving Frederiksoord) vertrok-
ken. In 1999 schreef ze in opdracht
van de 'Stichting Oude Groninger
Kerken', die in de provincie Gro-
ningen 60 kerken in beheer heeft,
het boek 'Fock en het geheim van
Magnus', met de bedoeling dat de
kinderen animo voor de kerken
blijven behouden. Martine vertel-
de destijds onder meer in het T.V.
programma 'Klokhuis' over dit
boek. Aspiratie om boeken voor
volwassenen te schrijven heeft ze
niet. 'Ik hou het op kinderboeken.
Ideeën heb ik nog genoeg'!!

De eindejaarsactie van Super
de Boer Wilbert en Yvonne
Grotenhuys lijkt een groot
succes te worden. Inmiddels
zijn al meer dan 325 gratis
kaartjes uitgedeeld.

De eindejaarsactie werkt heel een-
voudig. Bij "de aankoop van hun
boodschappen ontvangen de klan-
ten een envelop. Vervolgens spaart
men net zolang de kassabonnetjes
totdat men in totaal voor honderd
euro aan boodschappen heeft
gedaan. Deze kassabonnen stopt
men dan in de envelop welke daar-
na kan worden ingeleverd bij de
infobalie van Super De Boer.

Wilbert Grotenhuys raadt de men-
sen die graag naar het circus wil-
len aan om zo snel mogelijk met
het sparen van de kassabonnetjes
te beginnen. 'Per keer kunnen er
zevenhonderd mensen komen
kijken. Het aantal kaarten is dus
beperkt', zegt hij.

De kassabonnenactie loopt, zolang
er kaarten voorradig zijn, tot en
met zaterdag 28 december.

Dus vraag buurman, buurvrouw,
familie, etc voor kassabonnen en ga
gratis met het hele gezin naar het
Kerst Wintercircus.

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

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

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

OKTOBER
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan
30 Handwerkmiddag in de Wehme
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
30 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
30 HVG Linde. Lezing met dia's

Achterhoek

NOVEMBER
1-2-3 PKV clubtentoonstelling Kapel

Wildenborch
l ANBO dialezing 'Vincent van

Gogh' in 't Stampertje
4 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
5 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
5 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, lezing over Erfrecht
6 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
6 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
6 EHBO herhalingslessen Dorps-

centrum
7 HVG Wichmond verhalen etc.

door dhr. Hofstede
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Slipjacht

11 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

12 HVG Dorp toerustingsdagen
Aal ten

12 Klootschieten bij de Vordense
pan

12 NBvPlattelandsvrouwen doedag
prov. handwerkcommissie in
dorpscentrum

13 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
13 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
13 Bazar in de Wehme
14 HVG dorp Vorden-Apeldoorn
14 COSBO mw. J. Bouman over

het nieuwe erfrecht en verhalen
Dinie Hiddink in Dorpscentrum

14 Ned. van Plattelandsvrouwen
agrarische themadag in Ruurlo

16-17 Vogeltentoonstelling de Vogel-
vriend

18 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

19 Klootschieten bij de Vordense
Pan

19 HVG dorp Vorden-Nij kerk
20 NBvPlattelandsvrouwen Dia-

lezing in de Herberg
20 Herhalingslessen EHBO in het

Dorpscentrum
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
20 HVG Wichmond Brood op de

plank W. Besselink en J. Zomer
20 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Toneeluitvoering Krato, Pannen-

koekenrestaurant Kranenburg
25 Bridgeclub Vorden in 't Dorps-

centrum
26 Passage Chr. Vrouwenbeweging

de Islam
26 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
27 De Wehme handwerkmiddag

+ kraamverkoop
28 HVG dorp Vorden St. Nicolaas-

avond
28 PCOB in 't Stampertje middag-

bijeenkomst dhr. W. Schot
Wereldraad van Kerken

Herfstconcert van Operette
Gezelschap Warnsveld
Dinsdag 12 november a.s. orga-
niseert het 'Operette Gezel-
schap Warnsveld' een Herfst-
concert in het Cultureel Cen-
trum 't Nut te Warnsveld.

Op deze avond zullen vrolijke en
romantische melodieën te beluis-
teren zijn.

Uit diverse Operettes en Musicals
worden liederen en selecties ge-
zongen.

Het belooft, zoals vanouds, een
gezellige avond te worden die
onder leiding staat van dirigent
Gerrie van der Horst. De piano-
begeleiding is van Sylvia Klaver-
stijn. De muzikale omlijsting van
deze avond is in handen van 'Het
Wiener Ensemble'.

De voorverkoopadressen zijn:
The Read Shop (Warnsveld); Boek-
handel v.d. Brink (Zutphen) en
Drogisterij Ten Kate (Vorden).



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 785.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

7 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Discotheek
„De Zwaan"
Presenteert op zaterdag
2 november een

Apresski
party

Je word-meegenomen met de partybusz naar
het gezellige Tirol.

Aanvang 21.30 uur.

Tot ziens in de
„Hengelose Alpendisco"

TE KOOP

Keijenborg - Poelsweg 12
Zeer verzorgde vrijst. villa met ruime garage op roy. kavel. Fraaie
tuin met zonterrassen. Gelegen op rustige lokatie in kern v.h. dorp.
B.j. 1979. Opp. 778 m2. Inh. 610 m3 (excl. garage).
Ind. onderverd.: hal, provisie-, c.v.- en hobbyruimte. B.g.: entree met
vide, toilet, si.kamer met doucheruimte, woonkamer met open haard,
open keuken met inb.app. (1996), bijkeuken met wasmachineaansl.,
garage met bergzolder. 1e verd.: overloop met doorgang naar dak-
terras, 3 sl.kamers (1 met balkon), badkamer (2002) met douche, 2
wastafels, wandcloset en designradiator. 2e verd.: zolderberging (ka-
mer mogelijk).

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

MAALDERINK
&KAAL

GARANTIEMAKELAARS
Keppelseweg 21 • Doetinchem • Tel. (0314) 34 04 02

mkd@garantiemakelaar.nl • www.garantiemakelaar.nl/mk

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

AK M O WORKS
vest d
2 way-zipp
mt. M - XL
norm. 22,50 nu:

modekoopje
coltrui
ribgebreid voor dames en
kinderen

damesmaten kindermaten:
van -̂a«. norm. .
13,95 l OS va
voor: J|011 11,50

UB voor:

blouses
div. dessins
mt. M - XXL
norm. 13,95
nu voor: 9
week 44-02
aanbiedingen
geldig t/m
9 november.

FASH ION
mode voor het héle gezin

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

Het Interieur...
is de weerspiegeling van uw persoonlijkheid

ledereen heeft zo zijn eigen sfeer in huis. Dat kan
variëren van hedendaags modern tot klassiek. Er
zijn zóveel stijlen dus evenzoveel wensen.

Het kiezen uit de juiste combinaties van verf, be-
hang, tapijten en gordijnen is de moeilijkste factor.
Dat heeft lang niet altijd met het prijskaartje te ma-
ken, maar met het vermogen om de juiste kleuren
en dessin op uw interieur af te stemmen.

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21 (Bedrijventerrein Hengelo)
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag 08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur • zaterdag 08.30-16.00 uur

Wij zijn professionals. Wij adviseren u met veel
plezier, om de door u gewenste sfeer in de juiste
verhoudingen bij elkaar te brengen.

Loop gerust eens bij ons binnen,
u bent van harte welkom!

Onze showroom is nu in extra gezellige HERFSTSFEER met natuurlijk de allernieuwste kollekties

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL. MARMOLEUM, LAMINAAT, PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE



CONTACT
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

IXlPEUCEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 106
1.1 Accent

rood bj. 03-00

€ 8.750,-

eugeot 206
1.4XS3D

grijs bj. 09-99

€11.950,-

eugeot 206
2.0 GTI 16V

3-d grijs bj. 05-00
€15.950,-

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)62 1864

AUTOBEDRIJF

Renault Clio SI 1.4 16V 3-d. 04-00 verlaagd LM-vIgn
Opel Astra Station 1.6 16V zilver 07-01 airco LM-vIgn
Toyota Yaris 1.0 16v blauw 07-99 centr. vergr. st. bekr.
Nissan Micra 1.3 GX blauw 06-99 schuifdak trekh.
Renault Clio RN 1.4 3-d zwart 01-94 stbekr. centr vergr.

\ j\ J APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Opel
Corsa 1.5D
1994 - wit

lm. vlgn er. control

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

www.autolangwerden.nl

Citroen Berlingo 1.9D bj.2000 wit bestel
Opel Astra 1.4i bj. 1996 d. Grijs 3-drs
Peugeot 106 1.1 i bj. 1998 blauw 5-drs
Suzuki Swift 1.3 bj. 1995 wit 3-drs
Peugeot 306 1.4i bj. 1994 groen met. 3-drs

€ 7.500,-
€ 6.000,-
€ 6.800,-
€ 4.000,-
€ 3.900,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen
Meleers
- <;toonHoron *>-J ir\^~J<^\(0575)45 1974

Renault
Megane coupé

blauw-05-1996

€ 7.950,-

Toyota
vensis 1.8 Linea

sol LPG bj 10-00
€15.250,-

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95 € 4.950
Peugeot 205 1.4 Generation rood 03-97 € 5.950
Peugeot 205 1.1 wit 01-93 114.000 km € 3.290
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01 € 15.950
Peugeot 206 2.0 GT116V roodbr. 06-99 € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT 3-d blauw 01-00 € 11.750
Peugeot 206 2.0 GTI 16V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 206 1.4 XS 3-d zwart 01-00 € 11.950
Peugeot 306 1.9 XRD groen 03-98 € 7.950
Peugeot 306 1.4 XN Comfort blauw 10-93 € 3.750
Peugeot 306 1.6 XT Break grijs 06-00 € 13.500
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 1.4 Plus rood 08-94 € 3.750
Peugeot 406 2.1 STDT Break IC 02-97 € 10.950
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Opel Astra 1.7 DTI 3-d blauw met 05-99 € 9.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Daihatsu Cuore bj. 1991 wit open dak
Opel Omega 2.4i diamond bj. 1990 zwart lm. vlgn
Fiat Uno 1.1 bj. 1992 groen
Subaru Legacy 2.0i LPG bj. 1992 lm. vlgn
Renault Express 1.6 grijs kenteken bj. 1991

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

Hyundai H200 dub.cab. A/C Blauw 10-99 € 12.500,-
Honda Civic 5-drs 1.5 VTEC bruin 01-98 € 10.250,-
NissanSunny 5-drs rood 10-94 € 5.400,-
Opel Astra 1.6 5-drs Pearl bord. Rood 08-00 € 13.250,-
Toyota Yaris 1.3 Sol Brons 06-00 € 13.750,-

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Toyota
Corolla 3-drs

.wart met. -1995

€ 5.250,-

Ford Mondeo 1.8 Sedan bj. 1996 d. dlauw € 5.950,
Opel Corsa 1.7 D 3-drs bj. 2000 d. Blauw € 8.250,
Seat Cordoba 1.4 4-drs bj. 1995 groen € 3.950,
Peugeot Partner 1.4 LPG bj. 1998 ex. btw € 6.250,
Opel Vectra 1.6 sedan bj. 1995 rood met € 3.750,

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

Voor afspraak:
(0575)553802
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot € 10.000.

IIf l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUI L
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Renault
Twingo 1.2

initiale rood met.
86000 km 1996

www.autobedrijfbruil.nl

Suzuki Vitara JLX 1.6 zwart 1992
VW Golf 1.8 zwart 1992
Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
Opel Astra Station 1.6 16V groen 1997
Mazda 323F1.6 16V rood 1992

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 406
2.0 Coupé

10.000 km 5-1998
grijs met., lm. vlgn

Peugeot 306 XSI 2.0 3-d 08-97 goud met. 83.000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 08-97 rood met. 50.000 km
Peugeot 106 green 1.4 01-98 rood met. 97.000 km
Peugeot 405 1.6 GL11 -98 beige 141.000 km
Renault 19 16V Cabrio '92 zw.met. lm velgen 114.000 km



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UI
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IMD1DXKEMP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

VW Vento 1.90 zwart met. bj. 1994
Renault Scenic 1.6 16V RXE blauw bj. 2000
Nissan Micra 1.0 groen bj. 1992
Peugeot 106 Diesel 3-drs blauw bj. 1996
Opel Astra 1.6 16V 5-drs zilver bj. 1999

AUTOBEDRIJF

Groot ^DAEWOO
Jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

UU

Auto's:

Daewoo Matiz S 01-1999 cobalt blauw € 5.950
Daewoo Matiz SE 03-1999 golden yellow € 7.250
Daewoo Lanos sedan SE 01-2000 zwart met. €10.750
Daewoo Lanos SX 10-2000 blauw metallic € 11.950
Daewoo NexiaGL 05-1997 rood metallic € 6.250
Daewoo NexiaGTX 09-1996 rood metallic € 5.950
Daewoo Nubira Wagon 08-1999 zilver met. €10.250
Daewoo Nubira Wagon 03-2000 groen met. € 12.950
Daewoo Nubira automaat 06-2000 gr. met. € 12.950
Daewoo Tacuma 1,8 SX 12-2000 brighton g. €16.250
Fiat Punto 1,2 HLX 5dr 01-2000 groen met. €11.950
Mazda Demio 1,3 GLX 08-2000 groen met. €11.750
Nissan Almera diesel 03-1996 groen met. € 5.950
OpelCorsa 1,2 comfort 5dr01-2001 zwart €11.250
Renault Clio 1,4 RN 5dr 03-1999 zwart met. € 8.950
Suzuki Baleno Sport 1,6 01 -1999 rood € 8.950
Suzuki Baleno 1,3 03-1995 blauw met. € 5.250

* Let op onze aanwijzingen op de auto's
en in de showroom

www.groot.jebbink.nl

RICTMAH
AUTOBAND f N & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Opel Astra
Station 1.6
groen 1995
114.000 km

Peugeot 306 1.4 5-drs 1994 blauw 129.000 km
Toyota Corolla 1.6 16V 1993 rood 129.000 km
Peugeot 309 GL 5-drs 1989 blauw 87.000 km

Winterbanden weer volop in voorraad !

Automaterialen
UW ADRES VOOR:

Autoaccessoires
GPS-navigatie

Auto-onderdelen
GSM-telefonie en Car-kit

Car-hifi

Wij beschikken over eigen inbouwfaciliteiten
Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdags 9.00 uur tot 16.00 uur

Ambachtsweg 2, 7251 KW Vorden (0575) 55 32 28

www.koopman-automaterialen.nl

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

Mercedes
C180 Esperit

1994 - bla. met.
140.000 km

www.vangeldereautos.nl

Fiat Punto 55 1.1 S '98 zwart lm. vlgn. 63.000 km
Hyundai Excel 1.3 LS '97 groen met. 76.000 km
Mazda 323 coupé 1.5i '96 rood 76.000 km
Suzuki Alto '93 grijs met. 74.000 km
Ruime keuze uit 20 bedrijfswagens, ook dubbele cabine

2
AUTO HERWERS

W W W . H E R W E R S . N L

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

Mkra 1.0 GL3-Ors 1998
MJoa 1.0 dairSdrs 2002
Sunny1.4LX3-Drsl991
Sunny 1.4 Clair 3-Drs 1995
Almera 1.4 Pulsar 3 drs 1997
Almera1.4 GX Airco 4-Drs 1998
Almera 1.8 Comfort AC 3-drs 2000
Almera 1.4 GX Airco 5-Drs 1996
Almera 1.5 Ambience 5-Drs 2000
Almera Tino 1.8 Ambience 5drs 2001

8.400
10.550
2.500
5.900
7.950
8.950

15.800
6.950

€14.950
€ 19.750

Almera Tino 1.8 5drs 2002 Zeer scherp geprijsd!
Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1998 € 9.750
Serena 1.6 Invitation 8 pers. 5-drs 1998C 12.500

Opel Frontera 3.2 V6 5-drs 1999 € 27.000
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999 29.000 km. € 8.600
Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000 € 21.950
Mazda MX-5 1.6 Decade 2-drs 2000 € 22.950
Mitsubishi Space Star 1.8 Family 5 drs 2000 € 16.500
Volvo 440 2.0 Sport Airco 4-Drs 1994 € 4.250
VW Golf 1.9 Tdi 5-drs 1999 €14.250
VW Golf 1.8 Cabriolet 3 drs 1994 € 10.7 50
Automaten
Nissan Micral.O GL 3-Drs 1998 € 8.400
Nissan Almera 1.6 Pulsar 5drs 1998 € 9.250
Nissan Primera 2.0 GX 5drs 1998 € 11.350
Nissan Primera 2.0 CVT Station LPG 5drs 2000 € 15.750
Nissan X-Trail 2.0 Elegance 5drs 2002 € 36.000
Renault Scenic 1.6 RT 5drs 1997 € 12.250
VW Passat Variant 1.9 Tdi Comf. L. 5drs 1999 € 19.250
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5drs 1999 € 10.900
Renault Scenic 1.9 Dti RT 5drs 1999 € 14.000
VW Passat Variant 1.9 TDi 5drs 1999 € 19.250
Grijs Kenteken
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SR Grijs 3 drs 1998 € 15.000
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport Grijs 3drs 2001 € 23.500
Nissan Patrol 2.8 Td GR 3drs 1998 excl. Btw € 17.950
VW Transporter 2.5 Tdi 75KW 1999 excl. Btw € 13.500

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Autobedrijf Robert Nijenhuis: kwaliteit en betrouwbaarheid

Sinds mei 1998 is de uit Warnsveld
afkomstige Robert Nijenhuis als jonge
zelfstandige ondernemer actief in
Vorden. Uiteraard had hij eerst de
nodige vakdiploma's behaald waaron-
der Keurmeester lichte voertuige
de nodige ervaring opgedaan o.a. bij
Opel Wisselink in Zutph

Het voormalige pand van Th
Autoschade, naast de spoorweg

zijn autobedrijf en nog steeds kan hij in
dit pand goed uit de voeten. Er is zelfs
onlangs een showroom gerealiseerd
waar een aantal keurig gepoetste
auto's droog kunnen worden bekeken
en bereden. Een gewone proé'
uiteraard ook mogelijk. Persoonlijke

;acht voor de klant en een modern
vertrouwd beeldmerk zorgde

ervoor dan vanuit c;

maakt De klanten schromen er zelfs
niet meer voor om een bestelling voor
een nieuwe auto te plaatsen want de
garantie en prijsvoorwaarden zijn het-
zelfde als bij de merkdealer.

vensen Robert Nip
verwarren met zijn naamgenoot u
regio, en zijn ploeg nog ee
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Jan Spiekker vierde zijn
40-jarig dienstverband

The Partybusz
winter edition

Afgelopen vrijdag werd dit
unieke dienstverband gevierd
met een receptie die de heer Jan
Spiekker aangeboden kreeg
van zijn werkgever Grafisch Be-
drijf Weevers Elna.

Op 16 juli 1962 begon Jan Spiekker
als leerling handzetter bij drukke-
rij Elna en in die tijd werd de Elna
met de hand, dus letter voor letter
gezet. In die tijd was de heer L.G.
Weevers sr. zijn leermeester en via
hem heeft Jan veel praktijkkennis
opgedaan. De heer Weevers ver-
trok later naar Vorden om zijn ei-
gen drukkerij op te zetten en dit
bedrijf, met zijn zoon de heer L.G.
Weevers als directeur, heeft in

1999 Drukkerij Elna overgeno-
men. Jan heeft in de loop der jaren
vele veranderingen meegemaakt,
maar de grootste was toch wel de
komst van de computer. Vanwege
zijn grote interesse in het grafi-
sche vak heeft hij dit echter snel
onder de knie gekregen. Hij is dan
ook vele plaatsen in het bedrijf in-
zetbaar. Jan is niet alleen achter de
computer te vinden, maar ook re-
gelmatig achter de drukpers. Vele
geboortekaartjes, huwelijkskaar-
ten en jubileumkaarten komen
dan ook van zijn hand.

Jan Spiekker staat bekend als „Jan
van de Elna" en velen kwamen af-
gelopen vrijdag dan ook naar zaal

de Koppelpaarden om hem te feli-
citeren. Maar ook diverse vereni-
gingen waar Jan lid van is kwamen
met een afvaardiging. Verder wa-
ren natuurlijk familieleden, vrien-
den en collega's aanwezig. Direc-
teur L.G. Weevers feliciteerde de
jubilaris en overhandigde hem
een envelop met inhoud. Daarna
sprak de heer L.G. Weevers sr. (zijn
vroegere leermeester bij de Elna)
Jan toe. Ook de collega's uit Lich-
tenvoorde spraken lovende woor-
den en hadden een presentje voor
hem.

Tenslotte was het woord aan de ju-
bilaris zelf en deze bedankte ieder-
een voor zijn/haar komst.

Muziek door de eeuwen heen

Op zaterdag 9 november vindt
in de Nederlands-Hervormde
kerk in Ruurlo 's middags een
bijzonder concert plaats.

Dan treedt op het Liemers Vocaal
Ensemble (Livoce), bestaande uit
zes personen: twee sopranen, twee
alten, één tenor en één bas. Het en-
semble brengt a-capella zowel
west- als oosteuropese muziek van
vijf eeuwen, van Renaissance tot
heden. De leden van de groep heb-
ben een ruime opvatting over wat
kan wat het repertoire betreft, ge
tuige het feit dat naast Rachmani-
nov ook Sinead O'Connor op het
programma staat. Hoewel de voor-

keur uitgaat naar klassieke mu-
ziek, worden ook wel uitstapjes ge
maakt naar closeharmony en pop,
afhankelijk van de gelegenheid.
Speciaal voor het concert in de
Dorpskerk heeft het ensemble
stukken ingestudeerd uit Rusland
en Hongarije. Dit heeft te maken
met de aanwezigheid van gastspre
ker MarieThérèse ter Haar, kenner
van Russische cultuur. Tuusen de
blokjes zang zal zij hierover een Ie
zing geven.
Livoce werd opgericht in 1995, de
leden komen allen uit de omge-
vingvan Zevenaar. Muzikaal leider
is Charl Venus, de tenor van het
ensemble. Livoce bestaat in no-

vember zeven jaar en heeft in die
periode geen wijzigingen in de
personele bezetting ondergaan.
Het is daardoor niet verwonderlijk
dat de stemmen goed op elkaar
zijn afgestemd en het repertoire
gestaag groei t.
Deze muzikale middag met lezing,
georganiseerd door de KunstKring
Ruurlo, wordt een zeer gevarieer-
de middag met Russische cultuur
en muziek uit Oost- en West-Euro-
pa. Op het programma staan on-
der meer: Rachmaninov, Mus-
sorgski, Stravinsky, Kodaly, J.des
Prez, O. di Lasso, W. Byrd, Th. L. de
Victoria, Gershwin, S. O'Connor en
J. Röntgen.

The Partybusz winter edition
zal op zaterdagavond 2 novem-
ber in Disco 'De Zwaan' de boel
gezellig op z'n kop zetten. The
Partybusz winter edition neemt
u mee op een reis naar de Alpen
en de bus heeft wel heel
bijzondere passagiers.

Mogen wij u voorstellen. Ola Lawi-
ne, de knotsgekke half Duitse die
op een wel hééél lachtwekkende
wijze de gasten onmogelijke op-
drachten laat uitvoeren op ski's.
Tina Turner (look a like). The Queen
of Rock 'n Roll in een spetterend
optreden van 20 minuten komen
de beste hits van Tina voorbij.

Hannie Sakes, deze vrolijke
Amsterdamse dame heeft jaren
in de horeca gezeten (aan welke
kant van de bar is ons niet hele-
maal duidelijk), deze dame met
Amsterdamse tongval en Jorda-
nese humor brengt in een halfuur
onvervalste smartlappen en mee
zingers.

\N

Last but certainly not least de
spontane zangeres Marye. Marye
sluit de avond afin een swingende
set van soul tot top 40.

Dus voor een swingend, gezellig
en ander avondje uit kom naar
Disco 'De Zwaan' in Hengelo (Gld.).

Nieuwe generatie
woonplaids AaBe
Als logisch vervolg op het suc-
ces van onze woonplaids in de
Comfort Class, genaamd Tjal-
ling, Tesse en Afke, introdu-
ceert AaBe de nieuwe generatie
woonplaids vervaardigd uit
100% lamswol.

De kleuren en het motief zijn geïn-
spireerd door het Ierse landschap.

Onder de namen Dawn, Megan en
Shannon worden de plaids in de

winkel aangeboden in papieren
draagtassen met het bekende AaBe
beeldmerk. Binnen hetzelfde thema
heeft AaBe ook een sjaal ontwik-
keld.

Deze unieke combinatie is in een
introductie-aanbod neergelegd in
de markt. AaBe heeft hiermee we
derom een klassieker op de markt
gebracht. Eens te meer een bewijs
dat AaBe na bijna 200 jaar nog
steeds springlevend is.

Actie 'Beterwater!'
gaat door!
De actie voor 'Beterwater!' heeft
* zo stelt de werkgroep - geen en-
kel resultaat opgeleverd. In-
tegendeel.

Het is nu duidelijk:
* dat er in de Achterhoek en dus
ook in Vorden in elk geval vóór het
jaar 2007 geen einde komt aan de
ellende die het veel te kalkrijke
water veroorzaakt,
* dat er ook géén financiële com-
pensatie komt voor de levering
van een product van uitgesproken
slechte kwaliteit,
* dat zelfs schade aan huishoude-
lijke apparaten die aanwijsbaar te
wijten is aan het te hoge kalkge
halte van het water, niet wordt
vergoed.
De werkgroep kan nu twee dingen
doen:
a stoppen met de actie, het restant
van het fonds (circa Euro 550.-) dat
door de schenkers van bijdragen
bijeen is gebracht, retourneren en
maar hopen dat Vitens wél de be-
lofte na zal komen wat in het ver-
leden al zo vaak niet het geval is
geweest, of
b voortzetten wat begonnen is: ac-
tie blijven voeren voor spoediger
levering van zacht water zoals ook
in omliggende gemeenten wordt
geleverd. Bovendien blijven vech-
ten voor een algemene compensa-
tie voor iedereen die door dit wa-
ter op extra kosten wordt gejaagd.
En voor vergoeding van aanwijs-
baar door te kalkrijk water veroor-
zaakte kosten voor reparatie of
vervanging van onze apparaten.
Deze drie doelen zullen - zo meldt
de Werkgroep 'Beterwater!' - wor-
den gerealiseerd door middel van
een aantal acties. Dat zijn:
1 bewerking van de leden van de
gemeenteraden in de Achterhoek.
Gemeenten zijn aandeelhouders
van Vitens en in november is er
een vergadering. Als belangenbe-
hartigers van de inwoners van hun
gemeenten mogen hun afge-
vaardigden op de aandeelhouders-
vergadering eisen dat de Achter-
hoek niet wordt achtergesteld en
de levering van zacht water niet
pas in 2007 maar veel eerder
plaats zal vinden,
2 het samen met gedupeerden
aanhangig maken van voorlopig

een drietal claims voor aanwijsba-
re schade (reparatie of aanschaf
van nieuwe huishoudelijke appa-
raten) veroorzaakt door te kalkrijk
water. Dat kan bij de 'Commissie
voor Geschillen Nutsbedrijven',
een onafhankelijk instituut dat
klachten over de levering van wa-
ter behandelt. Ieder bedrijf dat een
product levert dat schade veroor-
zaakt voor de afnemer is aanspra-
kelijk voor de kosten. Dat geldt
zelfs voor de Nederlandse Spoor-
wegen die kosten vergoedt als trei-
nen te laat arriveren. Waarom
geldt deze regeling dan niet voor
de leverancier van water die al
lang geleden maatregelen had
moeten nemen om deze ellende
te voorkomen? Als deze drie
claims worden toegewezen kun-
nen in de toekomst alle soortge-
lijke schadeclaims worden inge-
diend,
3 het onderzoeken of het beroep
van Vitens op het zg. 'Solidariteits-
tarief niet onjuist wordt gehan-
teerd. Vitens beroept zich op een al
zeer oude regeling die is ingesteld
toen nog niet alle woningen op de
waterleiding waren aangesloten.
Het aansluiten van zeer afgelegen
percelen zou voor de bewoners im-
mers onbetaalbaar zijn. Die kosten
werden daarom solidair door de
hele gemeenschap gedragen en
werden dan ook in de prijs van het
water verrekend. De vraag is ech-
ter of dit principe nu nog geldt
voor de levering van water van een
kwaliteit die kosten veroorzaakt
voor de gebruikers.
Dat onderzoek wordt ingesteld
waarbij we hopen op medewer-
king van de Consumentenbond.
Ook zullen consumentenrubrie-
ken als Radar en Kassa en de Geld-
erse media benaderd worden om
te bereiken dat er massaal een pro-
test komt tegen deze regeling die
een deel van de afnemers, tegen al-
le wetten van de redelijkheid in,
nog steeds benadeeld.
Het is duidelijk: de werkgroep 'Be-
terwater!' is niet voornemens te
berusten in de huidige situatie en
zal alle middelen benutten om op
te komen voor de belangen van de
gezinnen die lijden onder de ge-
volgen van het te harde water. Ver-
dere informatie volgt.



Te koop gevraagd:

Vrijstaande woning
in buitengebied van Vorden.

Eventueel woningruil mogelijk met
vrijstaande woning (nieuwbouw)

in kern van Vorden.

Tel: (0575) 45 29 83

Uniek in Nederland

KANTOORMEUBELS
Nieuw, gebruikt, B-keus.

Enorme keuze en voordelig!

WOONMEUBELS
Keukenstoelen en tafels, (comp.) buro's,
vele linnen- en opbergkastjes, bedden,

boekenkasten, burostoelen, slaapbankjes,
enz. enz. Alles tegen BODEMPRIJZEN.

KUIJK's MEUBELBEURS
MERCATORSTRAAT12

7131 PX LICHTENVOORDE

De Stiepef
Woningcorporatie

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is op vrijdag l november 2002
vanaf 12.30 uur in verband met

het Stiepelsymposium 2002
gesloten.

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Postbus 233, 7020 AC /
Telefoon: (03 14) 62 6i 26 Fax: (0314) 62 61 58

Reparatieverzoeken: (0314) 62 61 40
Internet: www.destiepel.nl e-mail: info@destiepel.nl

uurlijk geeft de schilder
weer winterkorting!

IJSVERENIGING
VORDEN

Ledenvergadering
te houden op maandag 4 november 2002
om 20.30 uur in de kantine IJsvereniging
Vorden, Het Hoge 41 a te Vorden.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen vprige vergadering d.d. 5 november

2001.
3. Jaarverslag.
4. Verslag penningmeester financiële stukken

afgelopen boekjaar.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar:
de heer H.J. Reindsen (voorzitter)
de heer G. Nijenhuis (penningmeester)
de heer G.J. Beek.

8. Contributie 2002/2003.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

H o v e n i e r

VAN HAL
Tel. (0575) 51 1995
Fax (0575) 54 76 00

Voor al uw
aanleg, onderhoud, advies en beplanting.

FAN
Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

Maandmenu november
(voor 2 personen € 17,50)

Kerrysoep
*

Babi Pangang
*

U Xin Kai
(kip met pikante knoflooksaus)

*
Tjap Tjoy

*
Saté

(met bami, nasi of rijst)

Vanaf november t/m februari zijn wij
op dinsdag gesloten

(op feestdagen wel geopend)

VLAAI VAN DE WEEK:

Hazelnootvlaai € 5,50

Kastanjecake € 2,75

Suikerbrood € 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bosvruchtensnitt € 4,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

DJM Bedrijfsdiensten
zoekt voor het Ulenhof College 't Hoge te Vorden

SCHOONMAAKMEDEWERKERS V/m
die gemotiveerd zijn, graag in teamverband willen werken,

voor 3 dagen per week (dagen overleg)

Bel voor informatie of afspraak onze bedrijfsleider
Jasper Koetsier (0571) 27 01 00 b.g.g. 06-21570679

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Kijk

voor

nieuws

ook op:

PEPERNOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek. Deze kinderen

kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar

vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van € l S.- op giro 4MMO bezorgt

u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint 'n handje...
giro 404040

Brinkpoortstraat 32. 741 l HS Deventer. Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-m»il: info@kinderhulp.nl

KStëAN DER\VAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

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



Slechte weersomstandigheden vergde veel van rijders en organisatie

Veel uitvallers Oost Gelderlandrit
Vincent van Gogh
in woord en beeld

Vanwege de enorm slechte
weersomstandigheden, vooraf-
gaande aan de Oost Gelderland-
rit werd het voor de coureurs
een zware enduro.

Van de 177 inschrijvingen, werden
er uiteindelijk 106 geklasseerd.
Trouwens, de organisatie VAMC
'De Graafschaprijders', kreeg er
ook flink van langs, want er moest
een boel extra werk verzet wor-
den. Zo moest zaterdagmorgen,
voor de start, vanwege de harde
wind alle proeven opnieuw 'gelint'
worden. Paden en lint plus de helft
van de bepijling van de route was
namelijk verdwenen!!

Toch weer typisch "De Graafschap-
rijders", toen de eerste coureur
zich om 9.00 uur meldde voor het
vertrek, was alles in gereedheid en
kon de enduro van start. Voor de
"nationalen" betekende dat drie
ronden met in totaal 9 proeven en
voor de senioren 4 ronden met in
totaal 12 proeven. De EHBO die de
gehele dag actief bezig was met
het regelen van verkeer, hoefde ge
lukkig, medisch gezien, niet in ac-
tie te komen. Er is zelfs geen
pleister geplakt! Zondagmorgen
waren weer een flink aantal leden
van 'De Graafschaprijders' in touw
om onder stormachtige weersom-

standigheden alles in de oude
staat terug te brengen.
Erwin Plekkenpol, lid van 'De
Graafschaprijders' behaalde in de
klasse inters 2 tact boven 175 CC
een prima tweede plaats. Van alle
senioren in de onderscheiden klas-
sen, was dit goed voor een derde
plaats. Het VAMC clubteam onder
leiding van Jan ten Brinke werd
vijfde en heeft nog volop kansen
voor het Nederlands kampioen-
schap voor clubteams. In de klas-
sen inters 4-tact boven de 500 CC
behaalde Gerben Vruggink een
vijfde plaats. Hij had zelfs lange
tijd zicht op een derde plek, echter
een valpartij gooide roet in het
eten. De beslissingen ten aanzien
van het Nederlands kampioen-
schap vallen pas in het laatste
weekend van november. Dan
wordt in Enter de tweedaagse
KNMV kampioensrit verreden.

UITSLAGEN:
Nationalen 2-tact 51 t/m 125 CC: l
Jirry van Veen 1337,57; 2 Bert
Brinks, 1518,64; 3 Steven Pronk
1525,78.
Idem 125 t/m 250 CC: l Gerwin
Massink 1255,44; 2 Mark Homan,
1293,36; 3 John Peters; 1295,66.
Idem 250 t/m 500 CC: l Henk
Kromdijk 1350,36; 2 Mike Everlo
1476,72; 3 Martin Holtkamp

1590,43.
Nationalen 4 tact tot 400 CC: l
Cees Siemons 1331,10; 2 Albert
Blomer 1352,61; 3 Dick Luiten
1486,92
Idem boven 500 CC: l Frank Til-
burgs 1428,65; 2 Tjark Luchten-
berg 1535,89; 3 Marcel Hanstede
1602,44.
40 plus klasse 51 t/m 1300 CC: l
Harry Walhof 1310,09; 2 Martien
Roestenburg 1322,86; 3 Jan Wig-
man 1332,81.
l dag licentie: l Marcel Bulten
1381,25; 2 H. Lucas 1396,16; 3 J.
Overveld 1408,91
Inters 2 tact t/m 125 CC: l Pedro
Tragter 1747,10; 2 Hans Vogels
1822,47; 3 Geert Snellenberg
1824,11.
Idem boven 175 CC: l Torn Hém-
melder 1717,96; 2 Erwin Plekken-
pol 1743,24; 3 Henk Knuiman
1765,48.
Idem 4 tact t/m 400 CC: l Ralph
Hubers 1765,41; 2 Bas van Hunnik
1777,34; 3 Stephan Braakhekke
1793,48.
Idem boven 500 CC: l Patrick Isfor-
dink 1717,15; 2 Erik Davids
1746,87; 3 Allan Davids 1871,56.
Teams nationalen: l Toerentellers
l- 29,72; 2 VAMC Son 52,99; 3 Ha-
mac l- 148,78; 4 OTRC De Nop
210,76; 5 VAMC De Graafschaprij-
ders 249,58.

Dorcas houdt voedselactie
voor Oost-Europa
Van 3 tot en met 10 november
staat Nederland in het teken
van de zevende Nationale Voed-
selactie. De hulporganisatie

* Dorcas Hulp Nederland houdt
in ruim 350 gemeenten voedsel-
inzamelingen. Het streven is
het aantal voedselpakketten
van vorig jaar, ruim 4O.OOO te
overtreffen.

Honderden vrijwilligers in heel
Nederland zijn op dit moment
druk bezig met het organiseren
van voedselacties in supermarkten
en kerken. In scholen wordt tege-
lijkertijd onderwijsmateriaal ver-
zameld tijdens de rugzakacties

• Kids4kids.

In Vorden wordt op 8 november
een voedselinzameling gehouden
in supermarkt: Super de Boer.

Het ingezamelde voedsel is be-
stemd voor de allerarmsten in
diverse Oost-Europese landen, zo-
als Albanië, Roemenië, Rusland en
Oekraïne. Met name bejaarden en
alleenstaanden hebben het daar
nog altijd ontzettend moeilijk. Ze
kunnen nauwelijks rondkomen
van het inkomen dat ze ontvan-
gen. Sommige mensen hebben een
tekort aan goede voeding of heb-
ben dagenlang helemaal niets te
eten. Door het uitdelen van voed-
selpakketten, in samenwerking
met de plaatselijke kerken, wil

Dorcas deze mensen de winter
door helpen. De afgelopen zes jaar
was de voedselactie steeds een
groot succes. Tijdens de eerste ac-
tie in 1996 konden we ruim 22.000
pakketten versturen en in de jaren
daarna liep dat op naar ruim
40.000 pakketten.

Een pakket bestaat uit houdbare
producten, zoals thee, suiker, rijst,
macaroni, groente, cacao, droge
soep, vruchtensap, tandpasta, tan-
denborstel en zonnebloemolie.
Giften voor de distributiekosten
zijn van harte welkom en kunnen
worden overgemaakt op giro 222
van Dorcas Hulp Nederland, o.v.v.
Nationale Voedselactie.

Winterkorting maakt onderhoud
aan huis extra aantrekkelijk
Als men dit leest, zit men waar-
schijnlijk lekker op de bank in
de huiskamer. Kijk dan eens
om u heen. En dan met name
naar het schilderwerk van het
huis.

Ziet het er goed uit of moet er een
keer een professionele schilder
naar kijken? Nou, dat treft het,
want het wordt weer winter. En
deze winter biedt het schilders-
bedrijfeen fikse winterkorting.

Steeds meer mensen kiezen de
laatste jaren voor het vakman-
schap van de professionele schil-
der. Vanwege de kennis, de erva-
ring en de hoogwaardige produc-
ten waarmee we werken. Maar ze
ker ook vanwege tijdsbesparing,
de kwaliteit van het werk én na-
tuurlijk het gemak. Niet meer
wankelen op een ladder, maar de
vrije tijd besteden aan leukere din-
gen.

€ 30.- PER MAN PER DAG KORTING
Veel mensen denken dat het inhu-
ren van een professionele schilder
duur is. Maar wat nou als we zeg-
gen dat een schildervakman ge-

middeld niet meer kost dan een
andere vakman? En dat we daarbo-
venop nog eens een winterkorting
geven van € 30,- per man per dag
op behang- en onderhoudsbinnen-
schilderwerk?* En dat het BTW-
tarief voor schilderwerk verlaagd
is naar 6%! (conform de voor-
waarden). Dan kunt u maar een
ding concluderen. Deze winter is
de periode om een professionele
schilder in te huren.

BTW-TARIEF SLECHTS 6%
Zoals gezegd is het BTW-tarief voor
schilderwerk sterk verlaagd. Dit
heeft directe gevolgen voor u als u
een woning bezit of huurt van 15
jaar of ouder. Want dan betaalt u
voor binnen- én buitenwerk geen
19% BTW, maar slechts 6%! Een
aantrekkelijk voordeel dus (ook in
2003). Zie advertentie van schil-
dersbedrijf Boerstoel, Peters en
van der Wal elders in dit blad.

*Deze premie geldt in de periode
van 18 november 2002 tot en met
21 maart 2003 voor particulieren
bij een opdracht van minimaal
drie mandagen conform de voor-
waarden.

Grote
Hobbybeurs
Op zondag 3 november organi-
seert Dini Schepers voor de
tweede keer een grote herfst
hobbybeurs in café-restaurant
Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te
Borculo.

De ruim 40 hobbyisten laten de be-
zoekers graag meegenieten van
hun hobby en willen er natuurlijk
uitleg over geven.

De aanwezige hobby's zijn interes-
sant voor jong en oud.

WAT KAN MEN ZOAL
AANTREFFEN OP DEZE BEURS:
Warmte zakken, geschilderde
dakpannen, kaarten, kaarsen,
groen decoratie, houten meubels
en figuren, houtsnijwerk, zijde
schilderen, beren, sieraden, karak-
ter poppen, gebreide truien,
smeedijzeren decoratie, 3-D schil-
derijen, etc, etc.

Men is van harte welkom op deze
beurs voor hobby ideeën.

Op vrijdagmiddag l november
houdt mevrouw L.C.Lassche,
voorzitter van de ANBO-af-
deling Vorden, in het Dorps-
centrum, zaal 't Stampertje, een
dialezing over het leven en de
kunstzinnige schilderwerken
van Vincent van Gogh.

De belangstelling van mw. Lassche
voor schilderkunst, beeldhouw-
kunst en architectuur verdiepte
zich, toen zij met kunst- en kunst-
geschiedenis kennismaakte, gedu-
rende een opleiding voor twee
onderwij sakten; textiele werkvor-
men. Bij deze opleiding nam de
kunst, zowel vaktechnisch als the-
oretisch, een belangrijke plaats in.
Vincent van Gogh is een van de ve-
le kunstenaars die zij, vanwege
zijn geleverde prestaties op het
gebied van de schilderkunst, be-
wondert.

Een blik in een levensbeschrijving
van de bekende Nederlandse
kunstschilder leert, dat Vincent
van Gogh op 30 maart 1853 is
geboren in Groot Zundert. Na de

lagere school en enkele jaren ver-
volgonderwijs kwam de dominees-
zoon in binnen- en buitenland
veelvuldig in aanraking met de
kunsthandel. Deze ervaringen en
zijn harde werken zijn van grote
invloed geweest op zijn roemrijke
carriËre, die zich onder andere vol-
trok in Zuid-Frankrijk, waar hij
eenaantal jaren woonachtig was.

Mw. Lassche zal tijdens haar pre
sentatie uitvoerig vertellen over
het leven van Vincent van Gogh en
tevens diabeelden tonen die een
indruk geven van stijlen en kleu-
ren die de schilder hanteerde en
waar dat uiteindelijk in resulteerde.

Bekende schilderijen van hem
zijn, om er enkele te noemen, 'De
Aardappeleters' en de 'Zonnebloe-
men'. Deze en andere grote wer-
ken van hem zijn te bewonderen
in het Van Gogh Museum in Am-
sterdam.

Leden en overige belangstellenden
zijn van harte welkom bij de diale-
zing op l november.

Afslanken met EGA
E.GA. Nederland, al meer dan
23 jaar een begrip als het om ge
zonde voeding gaat.

Eens begonnen als "club voor bete-
re voedingsgewoonten" en in de
loop van haar, meer dan 23-jarig
bestaan, uitgegroeid tot een be-
grip als het om afslanken gaat. Met
cursussen op meer dan 700 plaat-
sen in Nederland en België. Met ei-
gen receptenboeken waarin recep-
ten voor dagelijkse voeding maar
ook voor maaltijden uit de vegeta-
rische en diverse buitenlandse
keukens. Gezonde voeding, de
beste manier om af te slanken. Ben
je op je streefgewicht, moet het
ook daarna goed gaan.
In de eerste plaats heeft E.G.A.-
Nederland deskundige cursusleid-
sters opgeleid, onder toezicht van
een begeleidend arts en diëtistes.
Men kan dus met vragen of proble-
men steeds bij de cursusleidster te-
recht. In de tweede plaats biedt
E.GA-Nederland een uitgekiende
eigen eetwijzer, waarmee men op
een eenvoudige en goedkope ma-
nier kan afslanken.
Het gaat om "normale maaltijden"
en liflafjes zijn overbodig. De
maaltijden zijn zeer afwisselend

en men lijdt beslist geen honger.
Begeleiding is belangrijk. En die
bekende stok achter de deur heb-
ben we toch allemaal nodig.
Al vele jaren draait de gezonde Af-
slank- en Begeleidingsclub van
E.GA-Nederland met uitstekende
resultaten. Niet gebaseerd op
luchtkastelen en loze beloften.
In uw eigen omgeving is er gele-
genheid om af te slanken en om
het gehele leven lang op een ge-
zonde manier te leren leven. Dus:
slank blijven en weten wat men
eet, uiteraard met gezonde voe-
ding. Geen honger. Het is in-
middels gebleken, dat artsen en
internisten patiënten met "voe-
dingsproblemen" adviseren de
"E.G.A.-methode te volgen. Voor
ons is dat het bewijs, dat de/e af-
slankmethode veilig en volkomen
verantwoord is. EGA is er voor
mannen en voor vrouwen.

Men kan zich inschrijven voor de
dinsdagavond, de cursus wordt ge-
houden in het Ludgerusgebouw
Wichmond/Vierakker (de maan-
dagochtend zit al vol). Voor infor-
matie en inschrijving kan men bel-
len met Paula Sanders telefoon
(0575)441801.

Ulij s v Amerongen opnieuw sterk
De junior Thijs v Amerongen
reed in Almelo opnieuw een
goede veldrit, de R.T.V.er reed
vanuit het vertrek gelijk met de
eersten mee. In een door Lars
Boom gewonnen wedstrijd reed
Thijs als Ie jaarsjunior naar een
3e plaats.

Richard Sleumer een nieuw Vor-
dens talent had het ontzettend
/.waar, op de door wind en veel
regen zwaar geworden parcour
kwam hij niet in zijn goede doen,
en reed zijn wedstrijd in de mid-
denmoot uit. Bij de sportklassers
reed de Hengeloer Martin Weijers

naar een knappe 5e plaats, win-
naar werd John Slot uit Almelo. De
Vordense postbode Gretha kl Brin-
ke reed bij de dames naar een 9e
stek. Rudi Peters werd op dit zware
parcour 10e bij de veteranen cate-
gorie.
Junior Thijs v Amerongen is de af-
gelopen week op een trainings-
kamp geweest in Groesbeek, zwa-
re trainingen werden er afge-
werkt, ook heeft hij een dag ge-
traind met toppers als Richard
Groenendaal, Gerben de Knegt en
ook Maarten Nijland.
Dit alles gebeurde op uitnodiging
van de K.N.W.U. bondstrainer.
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