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Actrice/schilderes Riek Schagen 90 jaar

"Ik heb hier in Vorden een machtig leven"!
G e m e e n t e Y o r d e n

Zie p a g i n a U. 5. 6 en 7 van d e z e u i t g a v e

Bijna 90 jaar oud en jong van
binnen, zo kun je de Vordense
kunstenares Riek Schagen het
best typeren. "Als je ouder
wordt, moetje niet zeuren, zorg
ervoor dat je leuke mensen
om je heen verzamelt. Gezellige
mensen, vrienden, kennissen,
familie. Dat geluk heb ik. Ik kan
dan ook gerust stellen dat ik
hier in Vorden een machtig
leven heb", zo zegt Riek Schagen
in haar knusse bungalow aan
de Nieuwstad.

Riek wordt deze maand 90 jaar.
"De juiste datum mag je met in de
krant vermelden hoor, dat geeft al-
lemaal zo'n gedoe", zo zegt de
vrouw die landelijke bekendheid
heeft verworven in haar rol als
Saartje in de T.V. serie "Swiebertje".
Deze serie werd vanaf 1963 tot
1980 acht keer per jaar door de
NCRV uitgezonden. Enkele jaren
geleden werd de serie bovendien
nog eens een keer herhaald.
Riek Schagen is van mening dat de
rol van Saartje haar op het üjf was
geschreven. Saartje "de hulp in de
huishouding bij de burgemeester",
was een vriendelijke behulpzame
vrouw. Wanneer er in de serie een
"gespeelde" ruzie was, dan probeer-
de Saartje dat middels een kopje
koffie en sussende woorden op te
lossen. "Ja zegt Riek, Malle Pietje,
Bromsnor en Swiebertje kwamen
nogal eens de keuken binnenge-
lopen". Riek vindt dat haar Saar-
tjesrol veel overeenkomsten ver-
toont met de wijze waarop zij door
het leven gaat. Een "open deur",
de koffie klaar en bovenal goed
gemutst.

Behalve helder van geest, beschikt
zij ook over een grote mate van
realiteitszin. Achter haar woonhuis
zijn inmiddels de Sorbogebouwen
van het tapijt verdwenen en wordt
er druk gewerkt om op die plek een
aantal appartementen te bouwen.
Na haar Saartje creatie in de W
serie, heeft Riek Schagen daarna
zo'n 25 jaar op free-lance basis bij
de Nedac Sorbo Groep meegewerkt
als "Sorbo-Saartie". Riek: "De Swie
bertj e-serie was nog maar net afge-
lopen toen ik in contact kwam met
Jac. de Jong (oprichter van genoemde
Nedac-Sorbo Groep, red) die vroeg
of ik bepaalde Sorbo-producten in

reclamespots voor de TV wilde aan-
prijzen. Dat werd een groot succes.
Daarnaast trok ik het land in en
deelde ik tijdens openingen van
supermarkten, Sorbo-presentjes uit".
Doet het dan geen pijn dat thans
het gehele Sorbo complex achter
je huis is verdwenen", zo vroegen
we haar.

ANDERE TIJDEN
Zegt ze: "Och zo gaat het, ik heb al
zo vaak in mijn leven afscheid moe-
ten nemen van mensen of dingen.
Het zij zo. Eerlijk gezegd vind ik het
juist best leuk al die bedrijvigheid
hier om mij heen. Je spreekt nog
weer eens andere mensen", zo zegt
Riek lachend. Riek geniet van het
leven, dat is duidelijk aan haar te
zien. Het woordje " geweldig" rolt
veelvuldig over haar lippen. Ze
heeft ook andere tijden gekend.

"Ik ben geboren in Amersfoort. Als
"vierde" in een rij van tien kinde-
ren. Na twee meiden en een jongen
kwam ik ter wereld. De buurvrouw
naast ons had geen kinderen. Die
zei wel eens tegen mijn moeder, ik
wil mijn kat wel inruilen tegen een
kind, jij hebt er immers toch ge-
noeg. Dat vertelde mijn moeder mij
jaren later", zo zegt Riek die nog
steeds hartelijk kan lachen over het
voorstel van de toenmalige buur-
vrouw. De vader van Riek was ran-
geerder bij het spoor. 'Toen ik een
halfjaar was, verhuisde het gezin
naar Amsterdam, naar de Heems-
kerkstraat, twee hoog achter. Mijn
vader overleed vrij plotseling, op
een nog zeer jonge leeftijd, dus
moest ik in de huishouding helpen.
Je begrijpt het wel, een alleenstaan-
de moeder met tien kinderen, be-
slist geen vetpot. Ik ging al op mijn
dertiende het huis uit, als kinderop-
pas bij een doktersgezin. Dertien
was te jong, dus moest ik zeggen
dat ik veertien jaar was. Ik heb in
die jaren nog wel bij meer gezin-
nen gewerkt. Zo kwam ik op gege-
ven moment terecht bij Albert van
Dalsum. De "grote" Albert van Dal-
sum, één van Nederlands grootste
toneelspelers. Toen de oorlog uit-
brak moest ik daar noodgedwon-
gen weg. Albert van Dalsum was ge
trouwd met een Joodse vrouw. Dus
moesten zij onderduiken", zo zegt
Riek Schagen, die zelf tijdens de
oorlogsjaren elders ging werken.

EERSTE TONEELROL
Na de oorlog kwam Riek terug bij
Albert van Dalsum, de man die er
voor zorgde dat zij haar eerste
schreden op het toneel kon zetten.
Riek:" De kreeg een piepklein rollet-
je. Ik moest als non één zinnetje
antwoorden op de vraag van van
Dalsum: "zoekt gij wat zuster?" Het
was een stuk van Claudel "Maria's
Boodschap". Mijn antwoord op die
vraag luidde: "ik zoek bloemen om
ze op het hart te leggen, tussen
haar handen". Ik kan me nog heel
goed herinneren wat Albert van
Dalsum toen zei: "Wat heb je dat
toch mooi gezegd Riek"!

Na de oorlog werd er in Amster-
dam een soort eindexamen gehou-
den voor mensen die niet naar de
toneelschool hadden kunnen gaan.
Riek deed ook examen en speelde
daar de grote monoloog van Rita
uit "Allerzielen" van Herman Hey-
ermans. Dit had tot gevolg dat Riek
als actrice werd aangenomen bij de
'Stichting Amsterdams-Rotterdams
Toneelgezelschap'. Zij heeft in haar
toneelloopbaan onder meer samen-
gewerkt met de "legendarische"
Paul Steenbergen, Ko van Dijk,
Paul Storm, Guus Hermus en niet
te vergeten Albert van Dalsum.
Wanneer Riek terugblikt op haar
carrière als actrice dan gaan er ge
voelens van dankbaarheid richting
haar moeder uit. "Zoals gezegd
mijn moeder had het niet "breed".
Toch heeft ze mij altijd gesteund
en gestimuleerd. Een schat van een
vrouw. Op zeker moment leerde
Riek een zekere Bert Westermann
kennen, doktor in de economie en
kunsthistoricus. Met hem was Riek
33 jaar getrouwd. De schoonvader
van Riek was professor aan de Kunst-
academie in Amsterdam. Haar man
Bert en schoonvader stimuleerden
haar om te gaan schilderen.

MYSTIEK
Riek: "Bert en ik schilderden veel
samen. Van hem leerde ik het vak
van schilderes. Bert vertelde mij
verhalen over het Boeddisme, over
de "mystiek" Ik sloeg dat "in mijn
hoofd op" en schilderde. Wanneer
ik met een schilderij begon, wist ik
eigenlijk nooit hoe een schilderij
eindigde. Ik denk dat ik ongeveer
1500 schilderijen heb gemaakt.
Toen Bert twintig jaar geleden

overleed ben ik gestopt met schil-
deren. Ik had het idee dat ik het
zonder Bert niet meer kon, ik had
de inspiratie niet meer", zo zegt
Riek die, nu de Kerst al weer
nadert, dagelijks veel tijd besteed
aan het maken van kerstkaarten
die met veel "fantasie" worden
gemaakt en er prachtig uitzien.

Een paar weken terug stond Riek
landelijk weer volop in de belang-
stelling. Samen met Joop Doderer
(Swiebertje) en Piet Ekel (Malle
Pietje) kreeg Riek een "Award" om-
dat er inmiddels al 70.000 video's
en dvd's van de voormalige televi-
siereeks "Swiebertje" zijn ver-
kocht. Riek relativerend als altijd:
"Kijk hier heb ik deze onderschei-
ding. Best wel leuk hoor, maar ik
denk dat ik hem weggeef. Kan ik
anderen er een plezier mee doen"!
Dat Riek nog steeds populair is

bewijzen de brieven en kaarten
die zij dagelijks t.g.v. haar 90e
verjaardag in de brievenbus vindt.
Vorige week werden twee mede
werkers van de Sorbo in Gilze
Rijen gehuldigd vanwege hun 25
jarig dienstjubileum bij het be
drijf, dat zoals bekend thans in
Duiven is gevestigd. Riek was ook
uitgenodigd. Zij genoot onder het
genot van een sigaartje en een
"jonkie" met volle teugen bij het
weerzien van een aantal "oude
bekenden" en was zij aangenaam
verrast toen de Sorbo-mensen haar
spontaan toezongen "Lang zal zij
leven". En leven wil Riek graag
nog heel lang.

Toen we na ons gesprek afscheid
namen zei ze "Tot over tien jaar,
als ik honderd word. Misschien
wel leuk om daar een "stukkie"
over te schrijven"!!!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 november 10.00 uur ds. C. Bochanen uit Dieren.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 november 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 november 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 november 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig
Avondmaal); 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging
Avondmaal).

R.K kerk Vorden
Zondag 9 november 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 8 november 17.00 uur Eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 9 november 10.00 uur geen, gezamenlijke viering in Hengelo G.,
Willibrorduskerk.

Weekendwacht pastores
9-10 november G. Zweers, Hengelo, Pastorie tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
8-9 november G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en 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 Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 090Q6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aart-
sen, Industrieweg la, Vorden.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Be-
handeling 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. Tel. 55 15 00; www.bibliotheek-
vorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag 14.00-
17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, za-
terdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575-
520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenam-
bulance 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, Zut-
phen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur be-
reikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijclverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch /ieken) 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. !i
melden "via de SWOV, tel. 55 34 05.

• -wegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, snort en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32.
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)fbrmulieren.

Stichting de Kringen: l -voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.de-

' .nl Info over de/.e groepen: voor mannen Borculosev
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en mei-
den (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13
32.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
itsluitend bestemd voor parti-

cul ieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onde'
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Te huur: Sint-, Piet- en
Kerstmankleding. Tel. (0573)
451385.

• Vogeltentoonstelling. Zater-
dag 8 en zondag 9 november
is er een vogeltentoonstelling
in het clublokaal van PV „Ro-
derlo", Ventersteeg 5a in Ruur-
lo. Tal van soorten worden ten-
toongesteld. Tentoonstelling
open zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur; zondag van 10.00
tot 16.00 uur. Ook worden er
vogels te koop aangeboden.

• Te huur: ruimte voor het
stallen van oldtimer of caravan
(max. 61/2 m). Vrij brengen/ha-
len. Tel. 06 51632003.

• Te koop: voerwortelen;
aardappelen Bildtstar. Diver-
se soorten groenten en fruit.
Elke dag verkoop aan huis en
elke zaterdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 9.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannen-
koekenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid, tegen vergoeding, voor
jonge paarden en/of pony's.
Tel. (0575) 55 67 66.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

HERFSTAANBIEDING
zet nu uw oude films profes-

sioneel over op video of DVD.
Waardevolle herinneringen komen weer

M leven.
Mooi geschenk voor'Sint of Kerst,

voor uzelf of voor uw;(klein)kinderen.
Overzetkosten vanaf €0,75 per

minuut film. Bel vrijbfljvend voor een
afspraak naar:

Kreunen film & Video Producties
Hengeld (Gld.), tel. (0575) 46 33 36
of mail info@kreunen-multimedia.nl

website: www.kreunen-multimedia.nl

Lever uw films op tijd in, liefst voor dec.

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575)57 1336.

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

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 06 51601516.

• Krato speelt het stuk „'t Is
maor tiedeluk" op vrijdag 28
november en zaterdag 29 no-
vember.

• De lekkerste chocoladere-
pen deze maand in de recla-
me. Wereldwinkel Vorden.

• Thaise yogamassage, Gu-
ashamassage, babymassa-
ge. Voor iedereen (jong en oud)
een passende massage. Voor
info: Organic Move, praktijk
voor holistische massage. Tel.
(0575)556217.

• Aangeboden: pensionstal-
ling voor uw paard of pony.
Volledige verzorging, weide-
gang en verl. buitenbak. Omg.
Wamsveld/Zutphen. Tel. (0575)
52 30 87.

• STEVO organiseert Oud- en
Nieuwfeest. Kaarten è €7,50
nu te koop bij Sportcafé 't Jeb-
bink en tankstation Weulen
Kranenbarg.

• Geen voldoening meer in
uw werk? Bel de loopbaan-
adviseur. Tel. (0575) 55 90 99.

• Te koop: 2 bedden-latten-
bodems, Easyflex, maat 90 x
200. Hoofd- en voeteneinde
handverstelbaar. Prijs €100,-.
Tel. (0575) 55 56 11.

• Gevraagd/gezocht: hulp in
de huishouding 2 ochtenden
of 1 lange dag per week. Tel.
(0575) 55 25 33.

• Wij zoeken een zelfstandig
werkende huishoudelijke hulp
voor ca. 4 uur. Liefst op maan-
dag of vrijdag. Tel. (0575) 55
4319.

• Bazar Welfare Rode Kruis.
Woensdag 12 november van
13.30 tot 16.30 uur in De Weh-
me te Vorden.

• Een kraampakket van de
Wereldwinkel bevalt altijd.

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 4 november t/m zaterdag 8 november.

Roodstovers...

Gieser Wildeman
2 hele kilo's €

Voor u vers gesneden...

hutspot
500 gram €

Kant & klaar... Nieuw!

stamppot spruiten ACQ
100qram € Ui

De allerlekkerste!

Een hartige...

witlofsalade 4 49
200 gram € l •

Lekker bij de vis....

geschrapte wortels
500 gram €

Tropische verrassing ...

ananassap
fles nu €

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DIVERSE VRUCHTENSAPPEN
VANAF 1,99 PER FLES

BALIE.NL

HARDWARE t SOFTWARI WOU IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE

Aanbiedingen geldig van ma. 3 nov. t/m za. 8 nov. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah
Wist u dat!

Uw Edah al 1500 artikelen in prijs heeft verlaagd.
Dat ook onze vleesprijzen zeer scherp zijn.

Dat onze koopavonden op donderdag en vrijdag tot 22.00 uur zijn.
- Dat er elke week een weekendaanbieding is

op zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Deze week op zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur
bij besteding van minimaal € 25,-

2 pakken af bakbroodjes gratis!
Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edah in Hengelo (Gld.)

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

Dagmenu
7 november 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 4 november gesloten.

Woensdag 5 november gesloten.

Donderdag 6 november gesloten.

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 november
zijn wij op de normale tijden geopend.

Vrijdag 7 novemberber
Saté varkenshaas met pindasaus, frieten en salade / ijs met slag-
room.

Maandag 10 november gesloten.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas

Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Vrijdag 14 november hoop ik

Hendrik Weenk
80 jaar te worden.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en
broertje

Hij is geboren op 26 oktober 2003 om 11.38 uur,
f weegt 3875 gram en is 54,5 cm lang. Wie mij, ons, daarmee wil feliciteren is van

harte welkom van 15.30 tot 17.30 uur bij
Berrie Bosvelt, Saskia Rossel en Tessa Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Breegraven 118
7231 JJ Warnsveld
Tel. (0575) 52 79 50

Linde, november 2003
Schuttestraat 12

v r,

J Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze I
j! dochter en mijn zusje

Lott
Zij is geboren op 30 oktober 2003 om 19.25 uur,
weegt 3895 gram en is 50 cm lang.

Peter Hissink, Marisca Rossel en Niek

Memelinkdijk 6a
7255 U Hengelo

, Wij zijn heel blij met onze kleine meid

Silke
Zij is geboren op 1 november 2003,
weegt 3450 gram en is 51,5 cm lang.

Reind Krijt en Babs Schippers

Het Kerspel 40

„Mooizijn de herinneringen".

In ons verdriet om het heengaan van onze dierbare
vader, groot- en overgrootvader

Johan Rietman

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Steenblik en Harmsen

Vorden, november 2003

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
m Is het grafgrirrt 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 AL. *,.
Telefoon (0575) 55 29 28

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

GNA
Nederland b.v.

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

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

TJJDSCHEMA 25e JACHT
zaterdag 8 november

11.30 uur Hotel Bakker - Jachthoornblazers brengen
verschillende melodieën ten gehore

12.00 uur Hotel Bakker - Ontvangst door burgemeester
Kamerling en presentatie van de Meute der KN1V
(dus niet bij Kasteel Vorden)

12.30 uur Inzet Ie run: Schuttestraat - rond de Kostedeweg -
LJeferinkweg - Kiefckampweg.
Einde run Kasteel Kiefskamp.

13.30 uur Inzet 2e run: Hengeloseweg - Hamminkweg -
Deldenseweg - Eldersmaat.
Einde Bosmanshuis aan de Baakseweg.

14.30 uur Inzet 3e run: Kruisdijk - Hekkelerdijk - Zutphense-
weg - Gazoorweg. Einde jacht Hui/e 't Enzerinck.
Afblazen van de jacht 15.00 uur.

Als boter... maar dan
veel lekkerder"

Onze biefstuk en kogelbiefstuk koop ik altijd zelf in.
En u zult begrijpen dat ik als Keurslager daarbij heel

kieskeurig te werk ga. Daarom bent u altijd verzekerd van
een supermals stukje vlees van goede komaf. En de prijs?

Ook al boterzacht..

3 biefstukken
3 kogel-
biefstukkeri

Honey brie
700 gram

5?"
6?°
15

€

Leverkaas
700 gram

Rib eye
700 gram

Rundvleessalade
700 gram

50
•

«O?9

,17"

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres vc u > i :
onderhoud aan bestaande monumenten

x.oals:

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

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

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

Ie koopt 't lekkerst bij de groentemón!

500 gtaro

lekkerst tij de groenteman!



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Tuinafval illegaal
gedumpt in Vorden
Helaas bereiken ons regelmatig
berichten dat mensen het groenaf-
val uit hun tuin dumpen in plant-
soenen en bermen van de gemeen-
te. Vanzelfsprekend is dit verboden.
De buitengewoon opsporingsamb-
tenaar van de gemeente controleert
hier ook op en deelt boetes uit als
mensen worden betrapt. Met uw
tuinafval kunt u zonder kosten
terecht bij de afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen. U kunt
bovendien van maandag t/m
zaterdagochtend) tegen betaling
naar de brengpunten in Zutphen
en Lochem. Niet alleen is het
illegaal storten niet toegestaan, het
tast de natuur aan, biedt een lelijke
aanblik en het apart ophalen en
wegbrengen van dit afval is voor de
gemeenschap een dure zaak.

Afvalbrengpunt Vorden
komende zaterdag geopend

Deze maand is het afvalbreng-
punt aan Het Hoge 65a in Vorden
op 8 november (iedere 2e zaterdag
van de maand) geopend van 13.30
tot 16.30 uur. U kunt hier grof
huis- en tuinafval zoals hout, tak-
ken en bladeren, metaal, puin,
klein wit- en bruingoed en che-
misch afval, tapijt en vlakglas gra-
tis kwijt. Op 22 november (iedere
4e zaterdag van de maand) is het
afvalbrengpunt in Steenderen aan
de Dr. A. Ariënsstraat 33b (ge-
meentewerf) weer geopend.

Afdeling burgerzaken
op 6 november gesloten
De afdeling burgerzaken van de
gemeente is op donderdag 6 no-
vember a.s. gesloten in verband
met het installeren van nieuwe
software. Vrijdag 7 november is
de afdeling weer geopend.

Recreatieschap Achterhoek
en Liemers vergadert
Op 10 november a.s. vergadert het
Recreatieschap Achterhoek en Lie-
mers. De vergadering is openbaar en
vindt plaats in het gemeentehuis
van Doetinchem, PLAATS. Aanvang
15.00 uur. Op de agenda staan onder
andere de volgende onderwerpen:
• Verkoop gronden aan Seising
• Afkoopsom gemeente Doesburg
• Erfpacht kleine plas Stroombroek
• Financiële cijfers per l september

2003
• Kredietbesluiten inzake ruilverka-

veling Hengelo-Zelhem,
Toeristische Overstappunten
uitwerkingsmodule 2, en skeelér-
route Oost-Achterhoek De
vergaderstukken liggen ter inzage
op het kantoor van het
Recreatieschap, Spalderkampse-
weg l, 6999 AG Hummelo.

Stooktips voor open haard
en houtkachel
Open haarden en houtkachels zijn populair in Nederland. In één op
de vijf huishoudens staat een stooktoestel. Open haarden en stook-
kachels brengen sfeer in huis. Het stoken kan echter gepaard gaan
met negatieve effecten: voor het milieu en voor uw gezondheid. Ook
buren kunnen overlast ondervinden van het stoken. Dat is niet nodig:
door met een aantal zaken rekening te houden, kunt u de negatieve
gevolgen grotendeels beperken. Enkele stooktips op een rijtje.

1. Zorg voor de juiste grootte van
uw haard of kachel in verhou-
ding tot de ruimte die u wilt
verwarmen.
In veel gevallen kopen mensen
een open haard of kachel met
een te grote capaciteit. Het
wordt dan al snel te warm
tijdens het stoken, waardoor
men genoodzaakt is de
luchttoevoer te temperen (er is
dan sprake van onvolledige
verbranding, waardoor
schadelijke stoffen vrijkomen).

2. Laat uw schoorsteen en
rookkanaal goed afstemmen
op uw haard of kachel.
Met een goed afgestemde en
geïsoleerde schoorsteen en
rookkanaal worden de rook-
gassen op de juiste manier
afgevoerd. Dit is belangrijk voor
uw eigen gezondheid en voor
het voorkomen van schoor-
steenbranden. Laat een
installateur bepalen of uw
schoorsteen en rookkanaal
geschikt is.

3. Laat minstens één keer paar
jaar uw schoorsteen vegen
door een erkend vakman.
Regelmatig uw schoorsteen la-
ten vegen voorkomt problemen.
Als u meerdere keren per week

stookt, kunt u de schoorsteen
beter twee keer per jaar laten
vegen, bijvoorbeeld in de zomer
en in de winter.

4. Maak een houtvuur aan met
aanmaakblokjes en/of kleine
houtjes.
Het vuur aanmaken met vloei-
bare stoffen is uit den boze.
Begin daarom met losse houtjes
of aanmaakblokjes. Voeg daarna
een kleine hoeveelheid hout
toe, totdat het vuur op volle
sterkte brandt. Vul de vuur-
haard tot maximaal een derde
en voeg regelmatig (eens per
uur) nieuwe houtblokken toe.
Stapel het hout losjes, zodat er
goed lucht bij kan.

5. Stook alleen droog, onbehan-
deld hout.
Alleen hout dat gekloofd
anderhalf tot twee jaar buiten
onder een afdak te drogen heeft
gelegen is geschikt voor uw
open haard of houtkachel. U
herkent droog hout aan scheu-
ren en loszittende schors. Nat
hout is schadelijk voor de ge-
zondheid en het milieu. Boven-
dien geeft nat hout veel minder
warmte af en leidt het stoken
van nat hout eerder tot schoor-
steenbranden. Stook geen hout

dat geverfd, gebeitst of geïm-
pregneerd is. Hierbij kunnen
(zeer) schadelijke stoffen vrijko-
men.

6. Stook niet bij windstil of
mistig weer.
Door gebrek aan wind of bij
mistig weer blijven rookgassen
in en om het huis hangen. Dit
is schadelijk voor uw gezond-
heid en voor die van uw buren.

7. Zorg voor voldoende frisse
lucht in de ruimte waar
gestookt wordt.
Bij het stoken komen schadelij-
ke stoffen vrij. Bovendien ver-
bruikt een open haard of kachel
veel lucht. Ventileer de woning
voortdurend door een raam of
deur op een kier te zetten tij-
dens het stoken.

8. Zorg voor volledige luchttoevoer.
Zet de uitlaatklep naar de
schoorsteen volledig open als u
begint met stoken. Houtkachels
zijn voorzien van regelbare
kleppen, waarmee de luchttoe-
voer geregeld kan worden. Zet
ook deze kleppen volledig open
tijdens het stoken. Als het vuur
te heet wordt, kunt u minder
brandstof toevoegen. Verminder
dan niet de luchttoevoer.

9. Controleer regelmatig of u
goed stookt.
U kunt eenvoudig zelf controle-
ren of u goed stookt. Loop even
naar buiten om de kleur van de
rook uit uw schoorsteen te con-
troleren. Witte of kleurloze
rook wijst op een goede ver-
branding. Donkere rook (grijs,
zwart, blauw) duidt er op dat de
verbranding slecht is. De vlam
in de houtkachel dient helder
geel te zijn en niet te flakkeren.
Een oranje, onregelmatige vlam
duidt op een niet volledige ver-
branding. Verbeter bij donkere
rook of oranje vlammen de
luchttoevoer en vermijd vochtig
brandhout.

10. Laat een houtvuur vanzelf
uitbranden.
Als u een houtvuur tempert
door de luchttoevoer te vermin-
deren, komen veel schadelijke
stoffen vrij. Laat het vuur daar-
om vanzelf uitbranden. Verlaat
het vertrek pas als het vuur
gedoofd is.

Bezoek aan MFA's in het land
Zoals u wellicht weet maakt een
Multifunctionele accommodatie
(MFA) onderdeel uit van de
Centrumvisie. Een MFA is een
voorziening met verschillende
deelnemers onder één dak
waarbij de inrichting en het
ontwerp zo zijn vormgegeven dat
bepaalde ruimten geschikt zijn
voor meervoudig gebruik. Advies-
bureau Deloitte & Touche is
gevraagd samen met de gemeente

en instanties die interesse hebben
om deel te nemen in de MFA een
programma van eisen op te
stellen. Hierin komt naar voren
waaraan de accommodatie moet
voldoen. Om eens in de praktijk
te kijken wat zo'n accommodatie
inhoudt, welke instanties erin
vertegenwoordigd kunnen zijn en
hoe het werkt, hebben vertegen-
woordigers van onder meer de
gemeente, Dorpsschool, biblio-

theek, peuterspeelzaal Ot en Sien,
De Stiepel en de Wereldwinkel
onder leiding van Deloitte &
Touche vorige week een bezoek
gebracht aan twee MFA's in het
land. In Abcoude en Ouderkerk
aan den IJssel. Zij vormden zich
hier een goed en compleet beeld.
Het programma van eisen voor de
Multifunctionele accommodatie
in Vorden moet eind dit jaar
gereed zijn.



MEENTELI HERIN

D e s t a n d v a n z a k e n
Wat gebeurt er met uw afval?

Verslag bezoek Tweede
Kamercommissie gereed

Op 5 september jl. hield de
Tweede Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken een hoor-
zitting in Doetinchem over het
wetsvoorstel 'Herindelingen in
de Achterhoek'. De commissie
hield deze hoorzitting als
voorbereiding op de
behandeling van het voorstel
in de Tweede Kamer. Gemeen-
ten en instanties die zich van
te voren hadden gemeld, kon-
den toen reageren op het voor-
stel. Vanuit de aanstaande ge-
meente Bronckhorst sprak de
heer van H. van Roekei, voor-
zitter van de stuurgroep (waar-
in een vertegenwoordiging van
de colleges van burgemeester
en wethouders van Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zelhem zitting
heeft), de kamerleden toe over
het belang van Bronckhorst
voor de vijf gemeenten en de
inmiddels vergevorderde sa-
menwerking. Hij riep de leden
van de commissie dan ook op
het voorstel intact te laten.

De commissieleden hoorden
alles aan en hebben hun

bevindingen van het voor-
bereidend onderzoek nu
op papier gezet in de vorm
van schriftelijke vragen aan
de minister. Deze zijn
vervolgens naar minister
Remkes van Binnenlandse
Zaken gestuurd. Hij moet daar
schriftelijk op reageren. De
commissieleden hebben
(namens hun fracties) veel
kritische vragen gesteld, ook
over de door het kabinet
voorgestelde fusie van Henge-
lo Gld. Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zel-
hem. Onder meer over de be-
stuurbaarheid van het grote
aantal kernen en de financiële
positie van het aanstaande
Bronckhorst.

Volgens de laatste berichten
heeft de minister enige tijd
nodig voor de beantwoording,
en wordt het wetsvoorstel niet
eerder in de Tweede Kamer
behandeld dan begin volgend
jaar. Vervolgens moet de
Eerste Kamer hier dan nog
over beslissen. Het verslag van
de commissie met de vragen is
in te zien op het gemeente-
huis en via de website
www.vorden.nl.

Wat er gebeurt met hqt afval dat
u thuis scheidt of naar de ver-
schillende brengpunten in de
gemeente brengt, vertellen wij u
op deze gemeentepagina in een
reeks artikelen met de titel "Wat
gebeurt er met...?'. Dit keer:
Waar kunt u terecht met uw
oude wit- en bruingoed en wat
gebeurt er daarna mee?

De kringloop van oud wit- en
bruingoed
Oud wit- en bruingoed, zoals
koelkasten, radio's, tv's, diepvrie-
zers, wasmachines, wasdrogers,
fornuizen, magnetrons, video-
camera's, audioapparatuur, venti-
latoren, accuboormachines en
elektrische tandenborstels, dat
niet meer werkt, kunt u inleveren
bij de afvalbrengpunten (kleine
zaken in Vorden en Steenderen,
grote goederen in Zutphen of
Lochem). Ook bij enkele Vordense

winkeliers kan klein wit- en
bruingoed worden ingeleverd.
Verder geldt de 'oud voor nieuw'-
regeling; dit betekent dat u bij
aankoop van een nieuw apparaat
het oude mag achterlaten bij de
winkelier. Als u nieuw wit- of
bruingoed koopt, betaalt u aan de
kassa een milieuheffing; de
zgn. 'verwijderingsbijdrage'.
Van dit geld wordt de
verwerking/ recycling van de
afgedankte apparaten betaald.
Oude koelkasten, diepvriezers,
tv's, computers etc. worden in
containers opgeslagen en
afgevoerd naar verschillende
gespecialiseerde landelijke
verwerkers. Deze bedrijven
zijn door de overheid
uitgezocht om de ingeleverde
apparatuur uit elkaar te
halen, zodanig dat zoveel
mogelijk materiaal wordt
hergebruikt. Aluminium en
vele andere metalen en

kunststoffen komen zo
beschikbaar. Afgedankte
elektrische apparaten zijn
daarmee niet langer afval voor de
afvalverbrandingsovens, maar een
bron van waardevolle grond-
stoffen.

Belangrijk: toekomstplannen burgemeester
en wethouders 2004-2007
Vorige week heeft u in Contact
kunnen lezen welke plannen
burgemeester en wethouders

hebben voor de periode 2004-
2007. In deze editie leest u wat de
politieke partijen die in de

gemeenteraad vertegenwoordigd
zijn van de toekomstplannen
vinden.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Doeschot 20, voor het bouwen van een carport en het veranderen van een

woning, datum ontvangst: 23 oktober 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Houtwal 4, voor het bouwen van een garage/bergruimte, datum ontvangst:
27 oktober 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n e e r s t e f a s e
• Weppel l, voor het bouwen van een bergruimte/carport, datum ontvangst:
23 oktober 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lankhorsterstraat 6 in Wichmond, voor het bouwen van een bergruimte,

vrijstelling voor: overgang van agrarische naar woondoeleinden en geldend
bestemmingsplan

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Heidepolweg 4, voor het slopen van asbest in een woning

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Zeister Zendingsgenootschap, voor het verkopen van kaarsen van 10 t/m 15

november in de gemeente Vorden
• KNJV Slipjachtcomité Vorden, voor het houden van een slipjacht op 8 november

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met onderhoudswerkzaamheden is het Jebbink, tussen de

Burgemeester Galleestraat en de Decanijeweg, van 6 november tot 24 december,
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer. De weg
wordt gereconstrueerd. Aanwonenden blijven gedurende de werkzaamheden, zij
het met enige hinder, bereikbaar.

• Door de aanleg van zes plateaus is de Wildenborchseweg van 10 november t/m

28 november, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het
verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met vrijstelling ex artikel
19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen
verlenen aan het plan voor het aanleggen van een parkeerplaats en een speelplaats
op het perceel aan het Wiemelink, gelegen tussen kinderdagverblijf De Klimboom
en de CAI-mast, in Vorden. Het verzoek om vrijstelling heeft voor inspraak ter
inzage gelegen van 28 augustus t/m 24 september 2003.

De op het plan betrekking hebbende tekening en de ruimtelijke onderbouwing voor
de vrijstelling liggen, met ingang van 6 november t/m 3 december 2003, voor een
ieder tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek in Vorden en op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), nu't
de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar te
maken.

Inspraak
P a r k e e r p l a a t s H o e t i n k h o f
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen vijf
parkeervakken aan te leggen in de groenstrook van de parkeerplaats gelegen aan de
Hoetinkhof, nabij de huisnummers 75 t/m 81 en 109 t/m 115. Voor de aanleg is
vrijstelling van het bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992' noodzakelijk.

U kunt het ontwerp en de op de vrijstelling betrekking hebbende stukken inzien op
de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Van 6 november t/m 3 december
aanstaande kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling
gemeentewerken.

Beleidsregels rond verbranden (snoei)afval aangepast
Burgemeester en wethouders hebben het ontheffingenbeleid, waarin is aangegeven
dat bij het stoken van (snoei)afval in het buitengebied een melding bij de gemeente
moet worden gedaan, ingetrokken. In navolging van de Wet milieubeheer zijn de
volgende nieuwe regels vastgesteld:
• Buiten het eigen erf is nu ook een algeheel stookverbod van kracht
• Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing

verlenen.

De beleidsregels liggen van 6 november t/m 18 december ter inzage op het
gemeentehuis, bureau milieu (koetshuis). De Algemene wet bestuursrecht
geeft belanghebbenden de mogelijkheid in deze periode schriftelijk een
bezwaarschrift in te dienen tegen de wijzigingen.

"Alochtonen in Turkije"

Lezing door heer en mevrouw
Dorhout Mees voor de ANBO

Vrijdagmiddag 7 november vertel-
len Prof. Dr. E.J.. Dorhout Mees en
zijn echtgenote in het Dorpscen-
trum - zaal Stampertje - beurte-
lings over hun achtjarige werk- en

reiservaring in Turkije. Na zijn pen-
sionering als hoogleraar inwendige
geneeskunde ( in het bijzonder
nierziekten en hypertensie) te Ut-
recht vertrokken hij en zijn vrouw
onmiddellijk naar Turkije, waar de
heer Dorhout Mees een benoeming
in dezelfde functie aan de Univer-
siteit van Izmir had gekregen. In-
middels de Turkse taal beheersend

hield hij zich in het ziekenhuis be-
zig met patiëntenzorg, onderwijs
en klinisch onderzoek. Samen met
een team jonge artsen konden zij
de toestand van kunstnierpatiën-
ten belangrijk verbeteren en daaro-
ver enkele artikelen geplaatst krij-
gen in internatonale tijdschriften.
Onderwijl ontplooide mevrouw
Dorhout Mees - deskundig op het

gebied van verpleegkunde - diverse
activiteiten, zoals sociale begelei-
ding van patiënten en hulp aan ver-
pleegsters. Behalve in zijn vakge-
bied interesseerde de heer Dorhout
Mees zich voor de Turkse maat-
schappij, godsdienst, politiek en
mensenrechten. Hij schroomde
daarbij niet om zich, tegenover zijn
gehoor in het gastland, kritisch uit

te laten over bepaalde aspecten van
hun samenleving. Gedurende hun
achtjarig verblijf in Turkije be-
steedde het echtpaar alle vrije tijd
aan een grondige verkenning van
land en volk. Hoe het hen daar-
ginds is vergaan kunnen leden van
de ANBO-afdeling Vorden en overi-
ge belangstellenden de 7de novem-
ber in woord en beeld ervaren.



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

Algemene beschouwingen op plannen B en W Vorden voor 2004-2007
E e n p u b l i c a t i e v a n d e G e m e e n t e V o r d e n

Gemeenteraad vergadert op 13 november
over begroting en plannen

Op donderdag 13 november a.s.
behandelt de gemeenteraad de
Financiële begroting 2004 en de
Beleidsbegroting 2004-2007.
De besluitvormende vergadering
begint om 13.30 uur (let op:
aangepast tijdstip!) in het
gemeentehuis in Vorden.

Zoals voor iedere raadsvergadering
geldt, bent u ook bij de vergadering
van 13 november van harte welkom.
U kunt beide begrotingen tijdens
openingstijden inzien bij de receptie
van het gemeentehuis of in de
bibliotheek tijdens openingstijden.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering spre-
ken 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 uiterlijk woensdag voor
de raadsvergadering aanmelden
bij de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken.

Wat vinden de fracties?
In het Contact van vorige week heeft u de belang-
rijkste plannen die burgemeester en wethouders
voor de periode 2004-2007 willen uitvoeren,
kunnen lezen. Deze zijn opgenomen in de Beleids-
begroting. Op dit moment zijn het nog voorstel-
len, waarover de gemeenteraad uiteindelijk moet
beslissen. In de algemene beschouwingen die u in
deze editie aantreft, geven de fracties van de
politieke partijen die in de gemeenteraad zijn
vertegenwoordigd in hoofdlijnen hun reactie op
de voorstellen. Volgende week vindt u de ant-
woorden van burgemeester en wethouders op de
algemene beschouwingen van de partijen in
Contact. Op 13 november tijdens de openbare
raadsvergadering beslist de gemeenteraad over
de Beleidsbegroting.

CDA-fractie
Helaas, de herindelingsperikelen
zijn nog niet veel verder: onzeker-
heid is nog steeds troef. Niet in
het minst door de reacties, opmer-
kingen en vragen van de Tweede
Kamerfracties gemaakt in de
aanloop naar de behandeling en
bespreking met de minister. Van
groot belang is dat de vaart erin
blijft en het wetsvoorstel op korte
termijn wordt behandeld en
wordt verheven tot wet. Zo zal
aan alle onzekerheid een einde
komen en voortvarend verder
gewerkt kunnen worden. Omdat
bijna met zekerheid kan worden
gesteld dat de tijdelijke huisves-
ting na de fusie per l januari
2005 meer dan enige jaren (3-5?)
zal duren is voor ons een centrale
huisvesting van groot belang voor
een goede start van de fusie. Een
goede integratie van het ambte-
lijk apparaat is voorwaarde voor
een geslaagde fusie. Laat die start
goed zijn.

Verkeer in/uit/om centrum

Tevreden zijn we met de voorge-
stelde Centrumvisie, waarbij de
communicatie (voorlichting en
inspraak) goed lijken te verlopen.
De CDA-fractie wil zonodig extra
middelen beschikbaar stellen om
de rotondes eerder te realiseren.
Zeker de rotonde Zutphenseweg/
Rondweg is van essentieel belang.
De grootste leefbaarheid in het
dorp wordt bereikt door het snel-
le, doorgaande verkeer om het
dorp te leiden en daarvoor is een
rotonde aan de westzijde, die met
een glooiende bocht het verkeer
vanuit Zutphen over de rondweg
leidt en niet door het dorp, een
must. In 2004!

Multifunctionele accommodatie

Zorgen hebben we over de ontwik-
keling van de Multifunctionele

accommodatie (MFA). In deze MFA
krijgt de Dorpsschool een plaats.
Al jaren weten we dat ver- of
nieuwbouw voor deze basisschool
noodzakelijk is. Wat we gevreesd
hadden lijkt bewaarheid: de bouw
van de school loopt behoorlijk
vertraging op. Wanneer komen
burgemeester en wethouders met
plannen, wanneer wordt gebouwd?
Is bij de ontwikkeling van de MFA,
waarin meerdere weizij nsactivi-
teiten kunnen worden onderge-
bracht (de bieb, de peuterspeel-
zaal, de wereldwinkel etc worden
genoemd), eraan gedacht dat ook
het Dorpscentrum een Multifunc-
tionele accommodatie is? Is er
ruimte en geld voor twee MFA's?
Lijkt ons niet. Overlap of onder-
bezetting zijn zaken die voorko-
men moeten worden. Het CDA wil
op korte termijn een tussenrap-
portage over de voortgang.

Subsidies

Voor de ontwikkeling van een
Kulturhus ofwel een MFA is subsidie
te verkrijgen. In feite zou bij elke
uitgave of investering moeten
worden nagedacht over de
mogelijkheid van subsidies. Gebeurt
dat? Onlangs kon minister van
financiën Zalm een meevaller
incasseren vanwege het niet
benutten van subsidiegelden (voor
EU ca. € 5 miljard, voor NL ca.
€ 300 miljoen). Het lijkt ons in
tijden van schaarse overheids-
middelen niet meer dan logisch, dat
er maximaal gebruik wordt
gemaakt van de subsidiemogelijk-
heden. Een greep uit de investerin-
gen, waarvoor subsidie mogelijk is:
de MFA, de uitvoering van de
Centrumvisie, de renovatie van de
sporthal, ontwikkelen nieuw
bedrijventerrein, delen riolerings-
plan, wandel- en fietspaden, ontwik-
kelen recreatie en toerisme, recon-
structie Dorpsstraat-Zutphenseweg,
monumentenbeleid.

Monumentenbeleid

Als raad zouden we bij dit beleid
ook kunnen denken aan het toe
staan van nieuwe functies
(wonen/recreatie), waardoor er
een economische basis ontstaat
om zonder subsidies monumenta-
le panden voor het nageslacht te
behouden. Willen we die discussie
aangaan?

Woningbouw
Er wordt te weinig gebouwd in
Nederland, vinden (gelukkig nu
ook) provincie en kabinet. De
provincie Gelderland is inmiddels
gestart met goedkeuring van
woningbouwplannen zonder
woningbouwcontingenten.
Vorden moet deze kansen
benutten. Dit houdt dus in, dat er
met name gebouwd wordt voor
specifieke doelgroepen zoals de
starters en aan sociale
woningbouw.

Economisch beleid

Een actief economisch beleid
voeren in een tijd van recessie
moet hoge prioriteit hebben,
zodat er voldoende werk-
gelegenheid behouden blijft in
deze regio. En die werkgelegen-
heid zal jonge gezinnen
aantrekken, waardoor de sterke
vergrijzing zou kunnen afvlakken.
Om te komen tot een actief
economisch beleid dienen we
allereerst de al aanwezige
bedrijven in Vorden te koesteren
en hen zo goed mogelijk te
ondersteunen bij hun bedrijfs-
ontwikkelingen. Meedenken van
de gemeente is daarbij zeer
belangrijk. Ondernemers in de
regio Achterhoek geven ge-
middeld een 6,1 aan het
gemeentelijk ondernemers-
klimaat. In 2003 zijn de scores
voor de Achterhoek verslechterd
t.o.v. 2000. Zou dat in onze
gemeente beter zijn? Het ambte-
lijk apparaat dient bedrijfsontwik-
kelingen zo goed mogelijk te
faciliteren binnen de bestaande
regelgeving. Dit kost de gemeente
geen geld en ondersteunt het
behoud van de huidige bedrijven
in de gemeente Vorden.

Landelijk gebied
Het jaar 2004 zal het jaar van de
waarheid worden t.a.v. de
toekomstige ontwikkelingsruimte
voor bedrijven in het landelijk
gebied. Dit komt door de vaststel-
ling van het Ontwerp-Recon-
structieplan en de vaststelling van
het nieuwe Ontwerp-Streekplan.
Beiden zijn cruciaal om enerzijds
landbouwontwikkelingsruimte
veilig te stellen en die ook moge
lijk te maken. Verzoeken in die
richting dienen door de gemeente
gehonoreerd te worden. En ander-
zijds daar waar landbouw dient te
verdwijnen en onder druk staat
dienen nieuwe functies en/of
nevenfuncties te kunnen komen.

Recreatie en toerisme

We kennen reeds meerdere onder-
nemers, die staan te popelen om
hun recreatieve of toeristische tak
verder uit te breiden. Als gemeen-
te dienen we dergelijke onder-
nemers te koesteren. Zij zijn van
wezenlijk belang om de terugloop
van de agrarisch werkgelegenheid
op te vangen.

Bestemmingsplan buiten-
gebied

Hoe denken burgemeester en wet-
houders verder te gaan met het
bestemmingsplan? Je zou kunnen
denken aan een cosmetische repa-
ratie, een fundamentele reparatie
en voor onderdelen een partiële
reparatie. Vele verzoeken uit het
verleden zijn verwezen naar het
nieuwe bestemmingsplan buiten-
gebied. Bouwplannen, die niet
passen in de huidige bestemming,
werden uitgesteld en de gewenste
bestemmingswijziging zou bij de
herziening van het bestemmings-
plan buitengebied mee kunnen
worden genomen. Aangezien het
nieuwe bestemmingsplan nog
lang niet gereed is, is de CDA-
fractie van mening dat elk
verzoek nu individueel dient te
worden opgepakt en afgewikkeld.
Dit vergt extra ambtelijke en
wellicht bestuurlijke inzet, maar
het is niet anders. Er wachten al
vele particulieren en onder-
nemers (te lang) op het nieuwe
bestemmingsplan. Er moet
worden gekozen voor een prak-
tische benadering en oplossing
voor de korte termijn.

Dit is een verkorte versie van de
algemene beschouwingen van het
CDA. Wilt u de volledige versie
mail naar: abboers@hetnet.nl

Namens de CDA-fractie Vorden

van,

A Bun

PvdA-fractie
Deze laatste algemene beschou-
wing als PvdA-fractie in Vorden
gaan wij kort in op voor ons
belangrijke punten die we het
jaar 2004 nog gerealiseerd willen
zien of die volgens ons nog in
gang gezet moeten worden. Want
veel punten gaan verder dan
l januari 2005 en het lijkt ons
niet goed om over ons graf heen
te regeren, alhoewel regeren is
vooruitzien. De Tweede Kamer zal
daar hopelijk nog dit jaar, maar
in ieder geval begin volgend jaar
duidelijkheid over verschaffen.

De PvdA in Vorden vindt dat
opschaling van onze gemeente
naar een omvangrijker platte-
landsgemeente met ca 35.000
inwoners noodzakelijk is.
De PvdA-fractie hoopt en ver-
wacht nog steeds dat de vijf
gemeenten samen een geheel
nieuwe gemeente Bronckhorst
gaan vormen.

De kwaliteit van de dienstverle
ning zal daar ongetwijfeld door
toenemen, alleen al omdat de
organisatie veel minder kwets-
baar wordt. De mate waarin de
voordelen ook voor de inwoners
van Vorden zichtbaar worden,
hangt sterk af van de kwaliteit
van het management waarmee de
nieuwe organisatie van Bronck-
horst van start gaat. Daarom
vindt de PvdA-fractie dat juist aan



het selecteren en waar nodig
aanvullend opleiden van het
nieuwe management door de
stuurgroep Bronckhorst veel
aandacht besteed moet worden.

Verder willen wij langs deze weg
een compliment geven aan het
ambtenarenkorps voor het gedane
werk. Ook de opzet van deze
begroting met de punten: wat we
willen bereiken, wat gaan we er
voor doen, wat gaat het kosten en
wanneer gaan we het uitvoeren
maakte haar prettig leesbaar. Het
geeft een heldere inkijk in wat er
te gebeuren staat.

De begroting staat in het teken
van "het opruimen van het oude
huis". Nog snel enkele gewenste
projecten op de rails zetten en
verder zo goed mogelijk afmaken
van zaken waar we mee bezig
zijn. Bijvoorbeeld onderwerpen
die samenhangen met het Cen-
trumplan. Nu verder even geen
nieuwe ambities, maar wel
zorgen dat het nieuwe gemeente-
bestuur de woonkernen met hun
voorzieningen en het platteland
van Vorden goed in beeld krijgt
en houdt.

Wij vinden het jammer dat er in
2004 op een aantal terreinen geen
of weinig voortgang geboekt
wordt. Veel zaken worden door-
geschoven naar Bronckhorst.
Bijvoorbeeld een aangescherpt
handhavingsbeleid en invoering
van gedifferentieerde tarieven
voor afval. Ook van het verder
uitbouwen van dualisering zal
niet zo veel meer terecht komen.

Voor ons als raad breekt er een
rustige tijd aan. Het oude huis
wordt steeds leger en we hebben
nauwelijks invloed op de inrich-
ting van onze nieuwe gemeente.
Soms jeuken onze handen om
daar toch nog wat invloed op uit
te oefenen, maar we hebben de
wet daarbij niet mee. Wij ver-
trouwen erop dat ons college
ervoor waak dat voor ons belang-
rijke zaken via de werkgroepen de
aandacht zullen krijgen die wij
noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld
ons sociale beleid en het weizijns-

"gemeentetje" willen spelen,
moeten ze in de gemeentepolitiek
gaan. Wij zullen onze bestuurders
in de provincie daar op aanspre-
ken en hopen dat de andere
partijen dit ook zullen doen.

Graag willen wij informatie over
de kansen en bedreigingen van
ons project "Poort tot het Groote
Veld". Ook hier krijgen wij de
indruk dat de provincie wel eens
roet in het eten kan gaan strooi-
en. Terwijl er ambtelijk en bestuur-
lijk al zo veel energie in is gestoken.

Over de meerjarenbegroting 2004-
2007 kunnen we kort zijn. Deze is
voor het eerst sinds jaren ook
meerjarig sluitend. Wij hebben
begrepen dat aanpassing van ons
voorzieningenbeleid daar mede
debet aan is. Met de voorgestelde
aanpassingen hebben wij geen
moeite. Al eerder hebben wij
aangegeven deze wijziging graag
te willen. Minder voorzieningen
leidt ongetwijfeld leiden tot
scherpere prioriteitstelling bij
uitvoering van werkzaamheden
en mogelijk ook tot andere
keuzes. Grotere projecten kun je
makkelijk over een aantal jaren
uitsmeren door activering, dus
daarvoor sparen in een tijd datje
het geld hard nodig hebt voor
urgente zaken lijkt ons niet het
meest wijze beleid.

M FA Prioriteit

Toch nog enkele punten die ons
inzien meer aandacht zouden
moeten krijgen dan uit de Beleids-
begroting naar voren komt, zoals
onder andere de Multifunctionele
accommodatie (MFA) en in het
bijzonder de nieuwbouw van de
openbare basisschool. Wat ons
betreft wordt gestreefd naar een
eerdere datum, oftewel wij vin-
den dat de MFA een hogere priori-
teit mag krijgen.
Het laten vervallen van de voor-
ziening piekenpot (een bedrag om
extra personeel in te huren bij
pieken in de werkzaamheden)
lijkt ons geen juiste beslissing.
Zullen door de herindeling niet
hier en daar wat pieken ontstaan,
door o.a. de ingestelde werkgroe-

beleid. Wij rekenen er ook op dat
u zich sterk zult maken voor de
instandhouding van onze belang-
rijke voorzieningen zoals scholen,
sporthallen, zwembad en sport-
velden. Wij zullen burgemeester
en wethouders daar het komende
jaar kritisch bij blijven volgen.

Wij hebben zorgen over de wijze
waarop de provincie onze ge-
meente voortdurend in de wielen
rijdt of het ons onmogelijk maakt
om onze plannen te realiseren.
Bijvoorbeeld de reconstructie van
het platteland waar we dit jaar
een goede aanzet toe hadden
kunnen geven met de vaststelling
van het bestemmingsplan buiten-
gebied, want het uitblijven van
een goed bestemmingsplan dat
extra kosten voor de burger mee-
brengt is aan de burger niet uit te
leggen. Ook de wijze waarop de
provincie pretendeert de gemeen-
ten te moeten voorschrijven wat
kwaliteit is, is ons een doorn in
het oog. Als de provinciebestuur-
ders en -ambtenaren zo graag

pen? Hierdoor kan het normale
werk wat op achterstand raken.

Ook voor de zoveelste maal nog
eenmaal aandacht voor de sport-
hal. Deze staat in de begroting al
ingevoerd maar als raad hebben
we nog meer informatie gevraagd.
Die informatie willen we eerst
hebben voordat we ons oordeel
daarover kunnen vormen tijdens
de begrotingsvergadering.

Kunt u aangeven wat u hebt ge-
daan om te voorkomen dat 2004
ook weer sluit met een groot over-
schot? Dat is al jaren zo, en steeds
roept u dat het incidentele mee-
vallers zijn. Inmiddels kunnen we
vaststellen dat er een structurele
lijn in zit. Wij verwachten niet
dat u hiervoor nu nog met oplos-
singen komt, maar wij hopen wel
dat de nieuwe gemeente Bronck-
horst er in zal slagen om de af-
stand rekening - begroting min-
der groot te laten zijn. Wij krijgen
er steeds meer moeite mee om de
burgers een belastingverhoging te

moeten verkopen terwijl het geld
eigenlijk niet nodig is. Wij zijn
overigens blij dat er dit jaar geen
verhoging van de onroerendzaak-
belasting nodig is. De stijgingen
zijn de laatste jaren fors geweest
en nu even een pas op de plaats
lijkt ons goed.

Overschot gebruiken

De meerjarenbegroting sluit met
een positief bedrag. Wellicht is
het een idee om dit geld voor een
deel te gebruiken om de overgang
naar de nieuwe gemeente met
enige feestelijkheden voor alle
inwoners van Vorden te omkle-
den. Nu de raad het komende jaar
steeds minder te doen krijgt zou-
den wij de vrijkomende tijd kun-
nen gebruiken om iets aardigs,
iets ludieks te organiseren.
Graag willen wij daarover met
onze collega-raadsleden van ge-
dachten wisselen.

Namens de PvdA-fractie

WD-fractie
Gemeentelijke belasting en
heffingen

De WD-fractie heeft er reeds vorig
jaar voor gepleit de onroerend
zaakbelasting niet te verhogen.
Dit omdat het voor de Vordenaren
onbegrijpelijk is dat bij jaarlijkse
overschotten van tonnen de
belastingen toch nog worden
verhoogd. In de begroting wordt
voorgesteld de rioolheffing niet te
verlagen, terwijl er toch geld over
is. Dit omdat gevreesd wordt dat
we de komende jaren anders met
tariefschommelingen te maken
krijgen. Er wordt dus een reserve
opgebouwd die dit moet
voorkomen. De WD vindt dat dit
alleen kan als ook in de
gemeenten waar Vorden mee
wordt samengevoegd eenzelfde
reserve wordt gevormd. Gebeurt
dat niet, dan vindt de WD dat
het geld terug moet naar de
bewoners. Dat scheelt het
gemiddeld gezin al gauw zo'n
€ 70,- in 2004.

Verder vindt de WD dat het gemeen-
tebestuur in 2004 extra aandacht
moet besteden aan de volgende zaken.

Ergernissen van Vordenaren

De WD vindt dat de gemeente in
het laatste jaar van haar zelfstan-
dig bestaan extra aandacht moet
besteden aan wat de WD-fractie
de ergernissen van de Vordenaren
noemt. Vordenaren ergeren zich
aan jongeren die op meerdere
plaatsen in ons dorp overlast be-
zorgen. Die overlast doet regelma-
tig zelfs levensgevaarlijke situa-
ties ontstaan. De WD vindt dat
het college van burgermeester en
wethouders hier het komende
jaar extra aandacht aan moet
besteden, voordat er werkelijk
ongelukken gebeuren, of zelfs
doden vallen. Laten we niet de
put dempen nadat het kalf ver-
dronken is. Vordenaren ergeren
zich er aan dat het weinige groen-
onderhoud dat in de gemeente
nog moet worden verricht zo
abominabel slecht geschiedt, dat
men soms de indruk heeft dat we
in een wildpark leven. Klachten
van burgers worden afgedaan
met: "Dat is duurzaam onder-
houd" of "Daar komen vlinders op
af als het om brandnetels gaat.
College doe hier het komende
jaar wat aan. Ook ergeren Vorde-
naren zich er aan dat van hen

wordt verwacht dat zij snel
reageren op aan hen gestelde
vragen, terwijl de gemeente in
veel gevallen maanden op zich
laat wachten met het geven van
een antwoord op door burgers
gestelde vragen. Vordenaren erge-
ren zich aan de adviescultuur die
er ook bij de gemeente Vorden
heerst. De gemeenteraad zo stel-
len zij moet zelf durven te kiezen
en zich niet steeds verschuilen
achter een uitgebracht advies.
Een oproep aan alle fracties om
hier het komende jaar beterschap
te tonen. Vordenaren ergeren zich
aan de vele regels die er zijn en
vooral aan regels die niet, niet
goed of soms worden nageleefd.
Controle op regels moet echter
ook niet ontaarden in een
heksenjacht, zoals soms bij
milieucontroles het geval is. Dit
terwijl ondernemers soms
maanden op een vergunning
moeten wachten.

Herinrichting van het
Centrum

Over de herinrichting van het
centrum van ons dorp wordt veel
gesproken. Het tijdstip van daden
is aangebroken. Het gemeente-
bestuur moet particuliere initia-
tieven met enthousiasme tege-
moet treden en niet frustreren.
Uiteraard moet wel, zoveel moge-
lijk, rekening worden gehouden
met door burgers tijdens in-
spraakavonden ingebrachte
wensen.

Onderhoud wegen/Duurzaam
veilig wegennet

De WD vindt dat, omdat er vol-
gend jaar aan veel wegen onder-
houd moet worden gepleegd, de
aanbesteding van het werk open-
baar moet zijn. Ook vindt zij dat
niet nog langer meteen maar voor
drempels gekozen moet worden.
Ook op andere manieren moet de
snelheid uit het verkeer kunnen
worden gehaald.

Ontwikkeling recreatie en
toerisme

Voor de WD-fractie is het onbe-
grijpelijk dat plannen met betrek-
king tot 't Groote Veld niet van de
grond kunnen komen. Waar vroe-
ger een militair oefenterrein, dat
intensief gebruikt werd wel
mocht, mag nu extensieve
recreatie niet. De WD hekelt hier
de negatieve rol van de provincie
met name de afdeling ruimtelijke
ordening. Haar stellingname is
dubieus en tegenstrijdig met de
afdeling recreatie van de provin-
cie, die op de gepresenteerde
plannen juist enthousiast rea-
geert. Is deze opstelling van de
provincie voor raadsleden al niet
meer te begrijpen, belanghebben-
de ondernemers begrijpen er
helemaal niets meer van.

De Dorpsschool

Het water komt de Dorpsschool
zo langzamerhand aan de lippen.
Alle partijen in Vorden hebben
afgesproken dat dit nieuwbouw-
project in 2004 afgerond moet
zijn. Nu lezen wij "Gestreefd
wordt om in 2005, doch uiterlijk
2006 een begin te maken met de
nieuwbouw." Slechts een streven,
onacceptabel voor de WD-fractie.
De besluitvorming moet in 2004

zijn afgerond en voor het verstrij-
ken van het jaar moet aanbeste-
ding hebben plaatsgevonden.

Reconstructie van het
platteland

De WD is bang dat het met de
ontwikkeling van het platteland
helemaal de verkeerde kant uit-
gaat. De indruk wordt soms ge
wekt dat heel veel mogelijk is. De
werkelijkheid blijkt echter anders
te zijn. Enerzijds is er onvoldoen-
de geld om alles wat we willen te
realiseren en anderzijds mag heel
veel wat we graag zouden willen
niet. De WD vindt dan ook dat de
ambities niet zo hoog moeten
zijn, maar alleen gestreefd moet
worden naar het haalbare.

Privatisering sporthal

De privatisering van de sporthal is
op een debacle uitgelopen. We
moeten nu wel verder. Moeten
we de huidige sporthal, met op
hoogtijdagen veel te weinig
parkeergelegenheid, opknappen
of moeten we nieuw gaan
bouwen. De WD-fractie is in
principe voor het laatste. Op
lange termijn zou verbouw wel
eens veel duurder kunnen zijn.

Aanleg extra trainingsveld
voetbalvereniging

Het is voor de WD-fractie onbe-
grijpelijk waarom de voetbal-
vereniging nog tot 2005 moet
wachten met het aanleggen van
een extra oefenterrein en al
helemaal niet waarom hier nog
een onderzoek dat € 15.000,-
moet kosten voor nodig is.

Tot slot

Waarschijnlijk begin volgend jaar
bepaalt Tweede Kamer de rich-
ting waar Vorden naar toe gaat.
Wordt het een onverdeeld
Bronckhorst of vindt er toch
nog een correctie plaats op het
door minister Remkes ingediende
wetsontwerp. De WD-fractie
heeft hier nooit onduidelijkheid
over laten bestaan: Eén grote
plattelandsgemeente tussen
Zutphen en Doetinchem.

Namens de WD-fractte

tt

D66-fractie
D66 geeft tijdens de raadsverga-
dering van 13 november z'n
mening over de plannen.

C o l o f o n :

De begrotingspagina is een uitgave
van de gemeente Vorden.
Redactie: afdeling voorlichting
Tel. (0575) 557 506
E-mail: m.arends@vorden.nl



Najaarsconcert Sursum Corda
Vorden & Concordia Eefde

NBvP Vrouwen van Nu

Afgelopen zaterdag was er een ge
zamenlijk najaarsconcert van de
muziekverenigingen Sursum Cor-
da en Concordia Eefde. Er werd ge
opend door de voorzitter van Sur-
sum Corda, Christiaan Wichers,
met een gedicht van Henk Banes.
Burgermeester Kamerling werd
speciaal welkom geheten.
Verder werd de hele avond ver-
zorgd door de ladyspeaker, Willy
Ribbink.
Harmonie orkest Concordia Eefde
, o.l.v. Gerrit Kobus , beet het spits
af en begon met een erg mooi stuk
van een Belgische componist, Bert
Appermont; The Awakening. Het
verdere programma van Concor-
dia was erg afwisselend.
Zo speelde ze filmmuziek; Flash-
dance en Abba Cadabra waarin al-

lerlei songs van de legendarische
groep ABBA werd gespeeld. De so-
list, Alric Hekkelman, speelde een
geweldig stuk op de xylofoon, ge
naamd ; The wooden devils.
Nadat Concordia hun toegift had
gegeven met een Amerikaanse
Mars, was de malletband aan de
beurt.O.l.v. Harry Klaassen. Al eni-
ge tijd spelen de malletband van
Sursum Corda en Concordia Eefde
samen. En zeker niet zonder suc-
ces. Deze avond kregen zij ook
weer steun van Ard Schouten op
de bas-gitaar. De malletband speel-
de weer veel snelle en swingende
liedjes. O.a. Mambo Jambo van Pe
rez Jada, Thank you for the music
van ABBA enPlay the boogie, een
swingend boogie woogie stukje
van Werner Taler.

Na de pauze was het de beurt aan
Harmonie orkest Sursum Corda.
O.l.v. de debutant van de vereni-
ging, Wolbert Baars.Zij speelden
o.a. stukken die geschreven zijn
door Italiaanse componisten en te
vens docenten van Wolbert Baars ;
Marcia Milano, een mars van Amil-
care Ponchielli, Miniature van Car-
lo Pirola, en Le cortege du roi Re
naud van Franco Cesarini.
Ook werden er wat bekendere
stukken gespeeld zoals; Highlights
from LES MISERABLES, en De Be
stemming van Marco Borsato.
Tot slot werden er nog twee geza-
menlijke marsen gespeeld, met
beide verenigingen nl.; Harmoni-
que en Symphonic soul. Sursum
Corda kan terug kijken op weer
een geslaagde muzikale avond.

"Kind en Dier" tijdens tentoonstelling
Pluimvee en Konijnenvereniging Vorden e.o.

Gedurende het gehele weekend is
de tentoonstelling die de Pluim-
vee en Konijnenvereniging Vor-
den (PKV) in de Kapel in de Wilden-
borch hield, goed bezocht. Aan de
ze show werd nog een extra di-
mensie toegevoegd en wel de wed-
strijd " Kind en Dier". Een wed-
strijd die is bedoeld om de kinde
ren meer bij de fokkerij te betrek-
ken. Kinderen in de leeftijd 5 tot
14 jaar konden zich een maand ge
leden met hun lievelingsdier bij
het bestuur van PKV aanmelden.

Een paar weken geleden zijn de
jongens en meisjes thuis door een
jury bezocht, die met name lette
op het feit hoe het met de huisves-
ting van de dieren was gesteld. Za-
terdagmiddag kwamen de kinde
ren voor een tweede beoordeling
met hun dier naar de Kapel, waar-
bij de jury wilde zien hoe het kind
met het dier omging en hoe het
met de verzorging van het dier
was gesteld.
De uitslag van de wedstrijd was als
volgt: Cavia's: Eerste prijs Linsey

Pardijs uit Vorden. Konijnen: Ie
prijs Imke Woerts uit Vorden; ge
deelde tweede plaats: Carlijn Ben-
jamins, Vorden; Robert Hooge
weeg, Keyenborg; Sven Jansen,
Baak; Emiel Besselink, Vorden;
Frank Hoogeweege, Keyenborg;
Nadine en Niek van Langen, Baak;
Dan Lenselink, Vorden en Jorick
Benjamins, Vorden. Hoenders: Ie
prijs Anke Woerts, Vorden Duif: Ie
prijs Lars Pardijs, Vorden. Tamme
rat: Ie prijs Aebele Trijsburg, Bar-
chem.

Na een drukke oktobermaand
met veel activiteiten is de no-
vembermaand erg rustig.

Men begint 4 nov. met een koffie
middag in het Dorpscentrum, dan
komt de Bartimeus met informa-
tie over hun stichting.

19 Nov. 's avonds in de Herberg,
Volkssterrenwacht Bussloo met
een dia voorstelling. 24 Nov. 's
Avonds cursus porseleinschilde
ren. Daarnaast is men toch al weer
bezig voor de december maand
o.a. kerstviering geheel verzorgd
door eigen leden.

Biej ons in
d'n Achterhook
Nee, dat haor van um was eigenlijk niks. Of niks, 't haor zat nog wel
zovolle maor de kleur, die lek um niks. Dat had dat deernrjen, die hee
vegange wekke nao huus had ebrach, ok al ezeg. Dat haor moch bes
een betjen donkerder van kleur wean. Paul Snieders had dat veur de
spiegel al wel vaker ezien en edach..

Maor hee wol d'r now 's werk van maakn. Varve was t'r wel te koop
wao-j zelf 't haor een andere kleur met konnen geven. Dat had e van
anderen al wel eheurd. 'n Paar dage later ging e op pad veur de varve.
Niet hier in darp, daor kennen de verkoopsters um allemaole. Veur
eur wol e neet wetten dat e zien haor ging varven..Daor hadn ze niks
met te maakn..

Hee ging nao een darp wieterop. Daor zoln ze ok wel hebben wat e
zoch. En dat hadn ze ok. Hee wodn vlot eholpen deur een adige ver-
koopster die um goed adviseern en um alles goed uutlei. Effen menen
e nog dat e die verkoopster eerder had e zeen maor dat zol wel vebeel-
ding wean.

't Kleurn van zien haor lukken wonderwel en zo kon e zaoterdagao-
vend met een mooie donkere kop nao de disco in Laorne gaon. Too e
daor uut 'n auto stapn reagenen 't een betjen. Maor 't was maor een
honderd meter nao 'n ingang. Toch was 't veur Paul zien kop al te
wiet ewes. Hier en daor leepn um de varfstrepen oaver 't gezichte. Too
zien kammerao um d'r op wezen schrok e zich natuurlijk rot.

Hee krop maor weer in 'n auto en wachten daor 't ende van 'n aovend
af umme zien kammerao weer met nao huus te nemmen. 's Maon-
dags ging e zien verhaal haaln biej de winkel waor e de varve ekoch
hadde."Wat ze um toch veur rotzooi vekoch hadn".
"Dat za-k ow veteln" zei de verkoopster die um veurugge wekke ok
eholpen had (oaveriggens een dochter van de baas) "Veurig jaor had
iej met mien afesprokn nao da-j mien een keer nao huus hadn ebrach.
Too he-k een uur an de Kruusdiek staon blauwbekken zonder dat iej
kwammen. Ok nao tied he-j niks van ow laotn heurn. Dat he-k ow op
dizze meniere betaald met een betjen rente d-r biej".
Zo geet 't ow a-j een ander veur de gek hold, biej ons in d-n Achter-
hook.

H. Leestman

Zaterdag 22 november keuringsdag

ANBOservice rijbewijskeuring
70-plussers
Voor de vernieuwing van het rij-
bewijs zijn automobilisten van
zeventig jaar en ouder verplicht
zich medisch te laten keuren.

De ANBO-afdeling Vorden biedt de
eigen leden en die van de plaatse
lijke PCOB, plus andere belangheb-
benden die lid willen worden, de
mogelijkheid om zich aan de voor-
geschreven keuring te onderwer-
pen tegen de zeer voordelige
prijs.Dit bedrag ligt aanzienlijk on-
der het niveau van het adviestarief
dat de Landelijke Huis-artsen Ver-
eniging (LHV) hanteert.
De keuring wordt uitgevoerd door
een (officieel geregistreerde) arts
en vindt plaats op zaterdag 22 no-
vember in het Woon- en zorgcen-
trum "De Wehme", Nieuwstad 32.
Belangstellenden voor deze rijbe
wijskeuring kunnen voor aanmel-
den en het verwerven van nadere

informatie terecht bij de secretaris
van de ANBO-afdeling Vorden, de
heer J.Brandenburg, Willem Alexa-
nderlaan lO.De inschrijvingster-
mijn voor de genoemde keurings-
dag sluit 20 november.

Blijkens aanwijzingen van het
Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR) is het raadzaam
om de procedure voor vernieu-
wingvan het rijbewijs na het 70ste
jaar tijdig in gang te zetten. Het
CBR adviseert om circa drie maan-
den voordat het rijbewijs verloopt
actie te ondernemen. Dit in ver-
band met mogelijke wachttijden
bij medische specialisten.

Daarnaast kan het soms wel 4 a 5
weken duren voordat het CBR de
papieren voor de verkrijging van
het vernieuwde rijbewijs terug-
stuurt.

Voetbalvereniging "Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden"
houdt maandagavond 10 no-
vember in de kantine van het
clubgebouw "De Ark" de jaar-
vergadering.

Tijdens deze bijeenkomst komen
behalve de jaarverslagen van se
kretaris en penningmeester ook

onder meer de verslagen van de ac-
tiviteitencommissie en de jubi-
leumcommissie aan de orde.
Bij de bestuursverkiezing is voor-
zitter Herman Vrielink aftredend
en herkiesbaar. Gerrit Koerselman
stelt zich niet meer als bestuurslid
herkiesbaar. In zijn plaats wordt
Stef Kruip voorgedragen.
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V A N T E K I J K E N

GLASKUNST

CADEAU
Varilux, ver vooruit en dicht bij u

VARILUX*

Naarmate u ouder wordt, kunnen uw ogen "minder" worden. Ook als u al een bril draagt. Misschien
bent u dan toe aan multifocale brillenglazen. Kies in dat geval voor Varilux: de meest gedragen en
praktische oplossing voor uw lees- en kijkprobleem. Tijdelijk krijgt u bij aanschaf een prachtig glas-
kunst-object van Royal Leerdam Crystal cadeau. Kom snel eens langs voor een vrijblijvend advies
of bel even voor een afspraak.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen

barometers

nparatii

Zutphenseweg 7, Vorden
Telefoon (0575) 55 15 05

www.varilux.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Tocht-
profielen

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

^MrV^^R

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

r VISHANDEL

l & F. VAN DE GROEP
Spakenburg

Tel./fax (033) 29 86 610
mobiel 06 22158903

Kijk voor
nieuws
ook op:

l / • Il

HORSTMAN

'HOIVDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

Superacties deze week

4 49
•

2 99
•

8 knakworsten o 99
„echte knakkers" € £ •

Fries gekruid spek -i 00
100 gram € l •

Extra actie

Deze week bij elke € 5,-
krijgt u 1 bakje

erwten- of bonensoep
voor slechts

Elke week op de markt in Vonten uw vakslager DIJKGRAAF

«2cyclamen 5.°°

»2 mini-cyclamen 3.50

« 2 vossebessen 3.98

bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE ^W*
MARKTEN
THUIS.

Gemengd boeket

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD 2000+, 256 MB DDR
AMD 2000+, 512 MB i

V.a. € 499,-
;B HDD 7200 € 499,-

i € 559,-

TopPC (met Asul V.a. € 629,-
AMDXP2400+, 256 MB DDR 400, l ,B 7200 HDD €629,-
AMD XP 2600+, 512 MB DDR 400. GF4 Video €699,-
AMDXP2800+, 512MBDDR400. GF4 Video ' €759,-

Luxe miditower ATX, 5.1 Sound, 16x 48 DVD speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,
6x USB 2.0, 1,44 MB diskdrive, Logitech keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actie: NEC 1300 DVD +/- Brander
Slechts € 129,-

Meerprijzen:
• Windows XI i i r 99 - • Logitech Cordless Desktop € 48,- • 52x32x52 CDRW

€ 51,- • HP DeskJet 3550 € 69,- • 15 inch TFT € 329,- • Canon flatbedscanner € 59,
• 17 inch monitor € 119,-» NEC DvOT^jrander € 145,-

• Andere onderdelen op aanvraag. • Alle systemen worden gratis thuis bezorgd
en aangesloten in de regio Vorden.

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

GRATIS SPREEKUUR
Voor uw hond of

Heeft uw hond of kat last van jeuk-, vacht- en huidproblemen, blaasgruis of

een ander probleem? Of wilt u voedingsadvies op maat van kitten/pup tot senior?

Kom dan Donderdag 6 November tussen 10.00 en 16.00
uur naar onze dierenspeciaalzaak. Een ervaren voedings-F™*
deskundige van Prins Petfoods geeft u dan gratis
vakkundig antwoord op al uw vragen over hond of kat.

Dierenspeciaalzaak

Dobey Kluvers
Zutphenseweg 39 • Vorden



Een zestal keurmeesters hebben
vrijdagmiddag zo'n 300 dieren, die
voor de tentoonstelling van de
Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden ^PKV) zijn ingeschreven,
kritisch beoordeeld op type, bouw,
kleur en conditie en deze van een
predikaat voorzien. De hoofd-ere
prijzen, die werden uitgereikt
door de voorzitter van PKV, de
heer G. Lenselink gingen naar:
Mooiste grootste Hoen, Leghorn,
AJ. Dijkstra, Laren predikaat F;
Mooiste Dwerghoen, Amrock, J.
Pardij s, Vorden predikaat F; Mooi-
ste Sierduif, Pauwstaart, mevrouw
M.D. Zevenhoeken, Vorden predi-
kaat F; Mooiste Konijn, Tan, L. Jan-
sen, Lochem predikaat F; Mooiste
Cavia, Borstelhaar, T. Zevenhoe-

ken, Vorden predikaat ZG; Mooiste
Dwerghoen jeugd, Hollandse
Hoenkriel, Sil Ruessink, Hengelo
predikaat F; Mooiste Konijn jeugd,
Ned. Hangoor Dwerg, Nijnke
Woerts, Vorden predikaat ZG;
Mooiste Cavia jeugd, Borstelhaar,
Sharon Eggink, Hengelo predikaat
G; Mooiste Konijn C-Klasse, Alaska,
J. Bakering, Ruurlo predikaat F;
Mooiste Konijn C-Klasse jeugd,
Ned. Hangoor Dwerg, Nijnke
Woerts, Vorden predikaat ZG;
Mooiste collectie 4 dieren: Hoen-
ders: J. Rouwenhorst, Laren.
Dwerghoenders: Sil Ruessink Hen-
gelo. Konijnen: G. Lenselink, Vor-
den. Sierduiven: mevrouw M.D. Ze-
venhoeken, Vorden. Cavia: T. Ze-
venhoeken, Vorden.

Enthousiast publiek bij
koffieconcert "Vordens
Huisvrouwenorkest

Zaterdag 8 november zilveren slipjacht

"Een spel van honden, paarden en jagers

.99

Het "Vordens Huisvrouwenor-
kest" bracht zondagmorgen ter
gelegenheid van het 20 jarig be-
staat een prachtig programma,
dat door het 250 "koppige" pu-
bliek met veel enthousiasme
werd ontvangen.

Voor deze gelegenheid was het or-
kest geheel in het nieuw gestoken.
De dames zagen er in zwarte broek
en witte blouse met sjaal zeer
charmant uit. Dirigent Jan Hilfe
rink, zoals altijd zeer gedreven,
zorgde er met zijn "huisvrouwen"
voor dat de zaal al direct volop
meedeed.
Het programma met nummers als
"Bergvagabunten", "Het kleine ca-
fé aan de haven", "Hoe je heette
dat ben ik vergeten" leende zich

daar ook prima voor. Ook het
moeilijker werk zoals "The sound
of Music", "Vaja con Dios", het
"Slavenkoor" werd geconcen-
treerd gebracht. De gasten uit
Gorssel, de trekharmonicagroep
"De Veldzichttrekkers" speelden
naar hartelust. Na de pauze ging
het "Huisvrouwenorkest" op de in-
geslagen weg door.

Vlotte liedjes als "Meisjes met rode
haren", "Lapland" en "Kleine blon-
de Mariandel" verhoogden de
stemming. Tot slot speelden beide
orkesten "Als de klok van Arne
muiden" waarbij de oude kruik als
klok diende. Na het afsluitende
"Bis bald auf Wiedersehen" kwam
een eind aan een geslaagd koffie-
concert.

VJ.n.r. Johan Norde, Appie Noordkamp, Tiny Koning, Albert Mulderije.

GOED GEDAAN

Het leven vangt heel teder aan
Bij de geboorte van een kind.
't Is als een sprookje dat begint:
Intens geluk voor menig paar.

Maar 't leven is een labyrint,
Een doolhof lijkt soms het bestaan.
Een wonder is het dat voortaan
Het kind de juiste weg ooit vindt.

Door beide ouders zeer bemind
Zal 't mensje krachtig verder gaan
En lopen in de juiste baan.

Als het gezin de krachten bindt
Verdwaalt men niet in 't labyrint
En hebben ouders 't goed gedaan.

Jos Wijnen

Kairos organiseert
Workshop met kristallen
Op dinsdag 18 november a.s. or-
ganiseert Kairos de volgende
avond "Er is meer " bij „'t
Zwaantje" in het Zwanewiek,
Zieuwentseweg l in Lichten-
voorde.

Op deze avond geeft Alianne Ko-
ning een workshop over en met
kristallen en emoties. Ze brengt
verschillende bergkristallen en an-
dere kristallen mee, waarmee ge
werkt zal worden. Men kan dan
zelf ervaren, wat kristallen doen op

lichamelijk en geestelijk niveau.
Men kan voor aanvang en in de
pauze kennismaken met Nardie
Krabbenborg met NEI/NLP, Alianne
Koning met Kristaltherapie, Anne
lies Krabbenborg met Magnetise
ren, Mirande Overmaat met Reiki,
Rob Vos met Tarot, Sjany de Graaf
met Gestalttherapie en APS en Ag-
nes Vos verzorgt de boekenstand.
Wil men meer weten dan kan men
bellen met Nardie Krabbenborg.
Voor het telefoonnummer: zie de
advertentie.

Zaterdag 8 november vindt er in
de bosrijke omgeving een bijzon-
dere slipjacht plaats. Die dag zul-
len voor de 25e keer de jagers van
de Koninklijke Nederlandsche
Jachtvereniging (KNJV) met hun
viervoeters op "jacht" gaan. De or-
ganisatie van dit evenement is al
even zovele jaren in handen van
het "Jachtcomité Vorden". Een van
de initiatiefnemers Johan Norde, (
voormalig voorzitter van onder
meer de aanspanning "In de
Reep'n" en de L.R. "De Graaf-
schap") maakt nog steeds deel uit
van het comité.
De "zilveren" slipjacht betekent
voor Norde tevens zijn laatste. Cir-
ca vijfjaar geleden gaf hij al aan
dat 25 jaar een mooie mijlpaal is
om er mee te stoppen en het vaan-
del aan een andere over te dragen.
Tussen twee haakjes het "Jachtco-
mité Vorden" bestaat momenteel
verder uit Tiny Koning, Appie
Noordkamp en Albert Mulderije.
Johan Norde: "Je weet hoe het
gaat, 25 jaar geleden stonden we (
Dinant Droppers, Joop van Druten,
Wim Bielderman en ik) " ergens"
aan de bar over onze hobbies te
praten. We reden namelijk alle
vier "paard".
In die tijd werd in Ruurlo al jaar-
lijks een slipjacht georganiseerd
en zeiden we tegen elkaar "wat
Ruurlo kan, kunnen wij hier in
Vorden ook". We namen contact
op met de KNJV. De toenmalige
"master" Dick van Laar kwam naar
Vorden en is toen met ons rond ge
reden. Hij moest namelijk contro-
leren of Vorden zich wel leende
voor een slipjacht. Dick van Laar
toonde zich direct enthousiast.
Een omgeving met zoveel bossen
en kastelen, een prachtige entou-
rage voor een slipjacht", zo sprak
de master. Toen hebben we dus in
1978 het "Jachtcomité Vorden" op-
gericht, zo zegt Johan Norde.
In de eerste jaren vond de jacht in
februari plaats, daarna werd het
de tweede zaterdag in november,
een datum die toen nog vrij was in
de agenda van de KNJV. Het jacht-
seizoen loopt vanaf november tot
en met april. De opening van de
jacht is altijd op de eerste zaterdag
in november. Dan wordt er tradi-
tiegetrouw een slipjacht georgani-
seerd op het landgoed " Den
Treek" in Amersfoort. Deze slip-
jacht noemt men de "Sint Huber-
tus Jacht".

VEEL MEDEWERKING
De slipjacht in Vorden trekt ge
middeld 50 tot 60 deelnemers.

Jaarlijks worden er in Nederland
zo'n 40 slipjachten gehouden. Op-
vallend het aantal (6) in de Achter-
hoek. Volgens Johan Norde wel
verklaarbaar. Zegt hij: " De Achter-
hoek is één van de weinige streken
in ons land waar nog slipjachten
gehouden mogen worden. Je hebt
namelijk van veel mensen mede
werking nodig om over hun land-
goed te mogen rijden. Hier in Vor-
den alleen al zo'n 50 boeren en
overige eigenaren van grond. Kijk
naar onze zilveren slipjacht.

Het is vanwege dit jubileum dat
Natuurmonumenten toestem-
ming heeft gegeven om over hun
grondgebied te mogen rijden.
Trouwens laat ik niet vergeten het
Gelders Landschap en de EHBO te
noemen. Ook zij zijn onmisbare
elementen bij de organisatie van
een slipjacht. Johan Norde kan en-
thousiast praten over de charme
van één slipjacht. "Een spel van
honden, paarden en jagers". Met
name het "hondenspel" is het be
langrijkste van de jacht. Het is fan-
tastisch door het landschap te gal-
opperen. Je komt op plekken waar
je normaal nooit komt.

Wij proberen als Jachtcomité al-
tijd om wisselende parcoursen uit
te zetten. Het blijft immer span-
nend, wanneer een route is uitge
zet, of de medewerking van de
grondeigenaar ook komt. En zoals
gezegd, gelukkig hier in Vorden
een super- medewerking. Ondanks
het feit dat steeds meer boeren
met hun bedrijf stoppen, hebben
velen hier en daar nog stukken
grond liggen, waar wij de jacht
hebben uitgezet", zo zegt Johan
Norde.

JAGERSLATIJN
In de wereld van de sportvissers
doen vaak verhalen de ronde over
"hoe groot de vis wel niet was, die
werd gevangen.

Volgens Norde kunnen de jagers er
bij hun slipjachten ook wat van.
"Het parcours met een lengte van
18 tot 22 kilometer is onderver-
deeld in drie runs, elk van circa 7
kilometer. Onderweg moeten
paard en jager over een flink aan-
tal sloten springen. Aan het eind
van de slipjacht wordt er door de
jagers onder het genot van een
glaasje altijd nog wat nagekletst.
Een sloot van zeg maar een halve
meter breed, is hoe gezelliger het
wordt, soms wel 2,5 meter breed",
zo zegt Johan Norde lachend.

Trouwens het "glaasje" begint al
direct bij de aanvang van de slip-
jacht. De jagers krijgen dan een
"Stirrup-cup" aangeboden. Sherry-
brandewijn, overgewaaid uit Enge
land, waar een slipjacht altijd op
een dergelijke manier aanvangt.
Engeland is de bakermat van de
slipjacht. Daar komen ook de fox-
hounds vandaan. In elke slipjacht
volgen gemiddeld zo'n 20-25 kop-
pels foxhounds de "namaakvos".

Terugblikkend op een kwart eeuw
slipjachten in Vorden, verwijst Jo-
han Norde naar het jaar 1989. De
KNVJ bestond toen 70 jaar. Dat
feest mochten wij als "Jachtcomité
Vorden" organiseren. Een receptie
in kasteel Hackfort, waarbij we in
dat bewuste weekend twee slip-
jachten hebben "gedraaid". Ook
hebben wij hier in Vorden een aan-
tal jaren geleden een slipjacht ge
organiseerd waaraan tien jachtrij-
tuigen van de "Hoofdstad Aan-
spanning" uit Amsterdam meede
den. Dat gaf toch wel een speciaal
cachet aan de jacht", zo vertelt
Norde.
Toch ook een minder prettige erva-
ring. "Tijdens één van de slipjach-
ten verdwaalde er een foxhound.
Het dier liep stomtoevallig bij ie
mand door de tuin. De bewoonster
van het aangrenzende huis, komt
naar buiten en steekt de hond aan
de greep. Als ik er aan terugdenk
word ik nu nog "heilig" op dat
volk", zo zegt hij.

PROGRAMMA
Deze 25e slipjacht op zaterdag 8
november begint een uur vroeger
dan tijdens voorgaande edities. Dit
in verband met de receptie die het
" Jachtcomité Vorden" en het
"Huntcomité van de KNVJ" na af-
loop van de jacht in het koetshuis
van Hotel Bakker geeft.

Van daaruit gaat het jachtgezel-
schap langs kasteel Vorden, waar
in de Leuke de eerste run begint.
Deze runt gaat via de Schutte
straat- Kostedeweg- naar kasteel
Kiefskamp. Daar wordt de tweede
run ingezet, welke via onder meer
de Zomervreugdweg- Deldense
weg- Eldersmaat, eindigt bij het
Bosmanshuis. De derde run wordt
ingezet bij Wagenvoort aan de
Kruisdijk en loopt via de Weide
mansweg- Zutphenseweg (boerde
rij van Wesselink)- Dennendijk-
spoorbaan over- Warkenseweg- Ga-
zoorweg, waarna de jacht bij Hui-
ze Enzerinck wordt afgeblazen.



BLADBLAZERS
ruime keuze!
Kom eens kijken.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Zondag 9 november

Traditioneel
Indisch buffet

bereid door onze collega Danny

19.75
RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

Perzik-kwarkvlaai

590 090
• groot € Um

V J

f -\

Kwarkbolletjes
* 425
O voor € i m

^ j
A -^

Dino brood

f 65
m

^ j

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 8 november 2003.

Echte Bakker vl=?l
VAN ASSELT^U

De Echte Bakker Dat proefje!

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

l

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boooelaar'v_-j>^_x
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

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

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

MET
SUPER DE BOER

l bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

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

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

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

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

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

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

Gulden Krakeling speculaasbrokken € 1.29
Speklappen zonder zwoerd per kiio€ 6.59

SUPER DE BOER YYONNE EN Wil .BERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

Bolbomen catalpa, esdoorn, prunus, acasia,
es, plataan.

Leibomen linde, plataan.

Dakvormige bomen
plataan, morus.

Hoogstamfruitbomen
Blauwe haagconiferen 2 m

bij afname van 5 stuks of meer

20% korting.
Beukenhagen

50-80 cm
150 cm en op

80-120 cm

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel . (0575)461424

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Aanbiedingen geldig van ma. 3 nov t/m za. 8 nov. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah

Boerenkool . n49
250 gram van € 0.99 voor

Goudappeltje
nu 2e pak

Coroos bruine bonen
3 blikken

€0?

gratis

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah
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VORDEN

50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

November 2003
VERLICHTING IN EN OM HET
HUIS
De klok is weer verzet en dat bete
kent dat het nu 's avonds vroeg
donker is.Met de gordijnen dicht
en de verwarming aan maken we
het binnen behaaglijk en natuur-
lijk hoort daar ook een goede ver-
lichting bij .Leuke lampjes voor de
gezelligheid en doelmatige ver-
lichting om voldoende te kunnen
zien bij allerlei bezigheden en
voor de veiligheid.
Dat om prettig te kunnen lezen of
om te handwerken goede verlich-
ting noodzakelijk is, dat is alge
meen bekend. Maar goede verlich-
ting kan ook bijdragen aan uw vei-
ligheid zonder dat u overal alle
lampen volop laat branden. Oude
re ogen hebben langer tijd nodig
om te wennen aan de overgang
van licht naar donker. Dat bete
kent dat u weinig ziet wanneer u
bijvoorbeeld vanuit uw woonka-
mer een donkere gang in stapt, het
risico om te vallen neemt daar-
door toe.U kunt dit risico verklei-
nen door in de gang een klein
lampje te laten branden, met een
minimum aam kosten vergroot u
uw veiligheid.
In de keuken is goede verlichting
noodzaak omdat u juist daar hel-
der zicht nodig hebt bij het koken
en bij het afwassen. In de slaapka-
mer is het van belang dat u een
lamp vanuit uw bed kunt bedie
nen, zodat u goed kunt zien wat u

doet als u uit bed stapt.
Verlichting bij de voordeur en bij
de achterdeur, bij voorkeur met
een bewegingsmelder, is prettig
voor u zelf en schrikt ongewenst
bezoek af. Mensen met minder
goede bedoelingen worden niet
graag in het volle licht gezet. Wist
u dat er sleutelhangers zijn met
een lampje, waardoor u in het
donker gemakkelijker het sleutel-
gat kunt vinden?
En als er dan in huis voldoende
lampen zijn, is het nuttig om te
kijken hoe deze zijn
aangesloten.losse snoeren kunnen
voor valpartijen zorgen. Probeert u
eens met de ogen van een vreemde
in uw eigen huis rond te kijken
om te zien wat er verbeterd kan
worden of nog beter laat één van
uw(klein)kinderen dat doen. Zij
zullen u ook vast willen helpen
om verbeteringen aan te brengen
in de wetenschap dat zij zo een bij-
drage leveren aan uw veiligheid.

HULPMIDDELEN
Als je goed uit de voeten kunt, sta
je er maar zelden bij stil welke be
wegingen er gemaakt moeten
worden voor de gewone alledaagse
klusjes. Pas als je op de een of an-
dere manier geconfronteerd
wordt met beperkingen ontdek
hoe snel je een aantal dingen niet
meer kunt doen.Gelukkig zijn er
een heleboel hulpmiddelen , ver-
schillende daarvan zijn wel be
kend zoals beugels in toilet en
douche of de rollator voor wie

moeilijk kan lopen Er zijn echter
nog veel meer hulpmiddelen, som-
mige vrij duur in aanschaf, maar
dan is er de WVG om u in staat te
stellen over het hulpmiddel te be
schikken dat u nodig heeft.Er zijn
echter ook een heleboel kleine
hulpmiddelen die voor weinig
geld heel veel gemak geven. Bij-
voorbeeld een kam met een extra
lange of gebogen steel zodat ie
mand die moeite heeft met het op-
heffen van de armen toch zelf het
haar kan kammen.Zo is er ook een
extra lange schoenlepel of aange
past bestek. En wat denkt u van
een speciaal afgietdeksel om ge
makkelijk en zonder risico de
aardappelen af te gieten.Een aan-
tal hulpmiddelen zal aanbevolen
worden door de ergotherapeut.
Maar een aantal simpele dingen
zoals genoemde afgietdeksel of
een speciale opener die gemakke
lijk te hanteren is, zijn gewoon te
krijgen in een zaak voor huishou-
delijke artikelen. Rondkijken en
ernaar vragen en u zult allerlei
snufjes ontdekken die het dage
lijkse leven gemakkelijker kunnen
maken.En als uw kinderen vragen
waarmee ze u een plezier kunnen
doen als u jarig bent of met Sinter-
klaas, denk dan ook eens aan deze
artikelen. De meer gespecialiseer-
de producten vindt u in de Thuis-
zorgwinkel. En ook daar is meer
dan u denkt en kan men u heel
goed van advies dienen.
Bij de SWOV ligt een boekje ter in-
zage met een hele lijst van allerlei

hulpmiddelen, te lang om hier op
te nemen, maar als u geïnteres-
seerd bent, komt u dan eens kij-
ken, wellicht brengt het u op een
idee.

CENTRALE VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
U woont zelfstandig en over het al-
gemeen kunt u zich goed
redden.Toch kan het voorkomen
dat u ineens in een situatie raakt
dat u hulp nodig heeft. U bent
ziek en kunt onmogelijk zelf bood-
schappen doen en er is niemand in
de buurt die u daarvoor snel in de
arm kunt nemen.Dan kunt u een
beroep doen op de vrijwilligers
van de centrale voor vrijwillige
hulpverlening(CHV).
Het kan dan gaan om :
• Boodschappen doen of het ha-

len van medicijnen bij de apo-
theek

• Vervoer naar huisarts of specia-
list en/of begeleiding bij deze be
zoeken

• Invullen van formulieren of het
schrijven van een brief of kaart

• Begeleiding naar de bibliotheek
of het halen van boeken

• Met u gaan wandelen als u dat
alleen niet durft

• Bij u op bezoek komen als u
daar behoefte aan heeft.

Aan deze vorm van hulpverlening
zijn geen kosten verbonden.U be
taalt wel de kosten van vervoer die
de vrijwilliger voor u maakt.
Voor aanvraag of informatielok
voor mensen die op deze manier

hulp willen bieden):
SWOV , Nieuwstad 32 , tel. 0575
553405

WOONTOETS
Voor wie wat ouder wordt rijst
vaak de vraag, blijven we in ons
huidige huis wonen of wordt het
tijd om uit te kijken naar iets an-
ders. Veel mensen zijn gehecht
aan hun huis en aan hun woon-
omgeving.En ook al is die woning
misschien wat aan de grote kant
als de kinderen naar elders zijn
vertrokken, verhuizen is zeker
niet altijd de beste oplossing .Wel
kan het nuttig zijn het huis eens
kritisch door te lopen om te kijken
of het ook geschikt is of geschikt te
maken, voor de periode dat men
soms wat minder goed uit de voe
ten kan.En daarvoor is de Woon-
toets ontwikkeld.Deze toets wordt
uitgevoerd door bouwkundig advi-
seurs van de Vereniging Eigen
Huis die de woning en woonomge
ving bekijken op 250 aandachts-
punten en daarvan een uitgebreid
rapport maken.De adviseur is on-
afhankelijk en heeft er geen enkel
belang bij of en door wie u eventu-
ele aanpassingen laat uitvoeren. In
de praktijk blijkt dat het meren-
deel van de aanpassingen gaat om
kleine zaken, zoals bijv. deurkruk-
ken die teruggebogen zijn, zodat
men niet zo gauw blijft haken .U
kunt zelf bepalen wat u wilt uit-
voeren en in welk tempo, de toets
is niet meer dan een belangrijke
leidraad.
Als u dan ook de tuin nog onder-
houdsvriendelijk inricht, maakt u
het zich niet alleen gemakkelijk,
maar geeft u zichzelf ook de kans
om te blijven wonen op de plek die
uw voorkeur heeft.

Heeft u belangstelling voor de
Woontoets ,dan kunt u contact op-
nemen met de heer Langes van de
provincie Gelderland, tel. 026
3599761.

Najaarsmarkt in Sensire
de Wehme
Elk jaar wordt er op de Wehme
een najaarsmarkt gehouden. Deze
markt wordt georganiseerd door
een aantal medewerkers van de
Wehme. Men gaat langs winke
liers in Vorden op zoek naar spon-
soren. Er staan allerlei kraampjes
met artikelen zoals; eigengemaakt
beren van stof, eigengemaakte
houten speelgoed en kaarten en
natuurlijk hebben ook de groeps-
en dagverzorging van de Wehme
een kraam. De groepsverzorging
staat er met allerlei zelf gemaakte
spullen en de dagverzorging
maakt voor u nieuwjaarsrolletjes.
Bakkerij de Mölle staat er met al-
lerlei lekkernijen, en een kraam
met eigengemaakte jam en voor
het eerst dit jaar kunt u ook kunst
kopen. Zo staan er nog meer
kraampjes met onder andere olie
bollen, buitenlandse hapjes,
bloemstukjes enz. Er is ook een lo-
ting met leuke prijzen. Onder het
genot van een heerlijk kopje kof-
fie/thee of een lekker sapje kan
men bijpraten in een van de gezel-
lig ingerichte zitjes.
De medewerkers van de Wehme
dragen ook hun steentje bij. Zo
heeft men een avond georgani-

seerd om met z'n allen bloembak-
jes te gaan maken en te verkopen
op de najaarsmarkt. Ook de keu-
kenmedewerkers helpen deze dag
mee. Zij zorgen ervoor dat de olie
bollen en wafels u lekker zal sma-
ken. Er wordt geprobeerd om deze
dag zo leuk en gezellig mogelijk te
maken. Het blijkt dat veel mensen
het leuk vinden, want elk jaar ko-
men er meer bezoekers op de
markt af. Er geven zich steeds
meer mensen op om op de markt
te staan.

Het doel van de markt is dat men
allerlei artikelen kan kopen om
onder andere alvast de gezellig-
heid van Sinterklaas en Kerst in
huis te halen. Dit jaar heeft de
markt ook als doel het inzamelen
van geld voor de aanschaf van een
seniorenbus. Graag wil men met
de bewoners uitstapjes maken
naar bijvoorbeeld Intratuin of
zomaar rondrijden in deze mooie
omgeving. Kom dan op 29 novem-
ber a.s. naar Sensire de Wehme.
Ook kan men een bijdrage storten
op ons bankrekeningnummer
36.67.54.031 t.n.v. busje voor de
Wehme.

Bazar Welfare Vorden
De Welfare van het Rode Kruis
houdt op woensdagmiddag 12 no-
vember haar jaarlijkse bazar. Be-
langstellenden kunnen terecht in
het Verzorgingstehuis "De Weh-
me" Nieuwstad 32. Op deze bazar
zijn handwerken te koop die door
de deelneemsters wonende in "De
Wehme" of thuis zijn gemaakt.
Verder zijn er weer vele mooie en
nuttige artikelen te koop zoals ge-

borduurde- en gehaakte kleden,
schortjes, sokken en gebreid speel-
goed. Er wordt deze middag een
verloting gehouden. Voor de klein-
tjes is er een grabbelton, terwijl de
koffie klaar staat. De opbrengst
van de bazar wordt aangewend
om nieuw materiaal aan te schaf-
fen, terwijl de medewerkers aan
de bazar drie keer per jaar een ge
zellige middag wordt aangeboden.

Ik ben vaak
benauwd.
Wie helpt mij
daarmee om te
gaan?

Astma Fonds advieslijn
voor iedereen die te maken heeft met astma of COPD

Bel: 0800-2272596 (gratis)
werkdagen 10-14 uur

advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.astmafonds.nlVOOR
GOEDE DOELEN

Astma
Fonds



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Riblappen kilo

oh
MANDARIJNEN

net kilo nu O.889

cn
VRUCHTENDRANK

diverse smaken, pak 1 liter

O.59
van 0.89 voor

WITTE REUS
color of compact

pak 3,6 kilo

649•

GEGRILDE KIPPENBOUT
OF KIPDRUMSTICKS

kilo 7.99

3."nu 50% korting

cn
MAATJESHARING

3 stuks van 4.49

99
voor 2.9

Lotus keukenpapier
vochtvanger

6 rollen van 5.25

99
voor 2.9

GALL^GALLlM O L E N H O ^ E K
FLORIJN

JONGE JENEVER

fles 1 liter nu10.'49

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

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

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

VAN HENGELO

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

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

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

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!
GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b

7251 EL Vorden

Tel. 0652311935

Theorieles

Praktijkles voor

categorie B en

E achter B

Verdien
€ 30,-

per mon per oog

r

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke

premie voor al uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

Uw voordeel: € 30.- per man per dog. Bovendien geldt voor

woningen ouder dan 15 jaar het lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor een

afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

|

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T



Videofilm
Stichting Oranje
Comité Vierakker-
Wichmond
Op dinsdagavond 11 november a.s.
kan men de videofilm zien van de
feestweek 2003. De meeste aan-
dacht zal men besteden aan de op-
tocht, vooral voor de deelnemers
die zelf meespeelden in de optocht
is dit een mooie gelegenheid om
toch een groot gedeelte van de op-
tocht te zien. Verder zal er nog een
film te zien zijn van een optocht
uit de jaren tachtig, dit is nog een
verrassing.
Ook zullen er weer een aantal jury-
leden aanwezig zijn waar men
eventueel vragen aan kan stellen.
Het bestuur hoopt op een grote op-
komst en wenst iedereen al vast
een prettige avond en veel kijkple-
zier toe.

Voetbal

WG'25-Vorden 42
Vorden heeft de drie punten in
Gaanderen moeten laten en dat
was niet geheel onterecht. WG'25
was wat agressiever dan Vorden en
heeft een sterk spitsenduo. Bij Vor-
den zaten een aantal jongens be-
paald niet in de wedstrijd en lieten
nogal wat steken vallen.
De tweede helft was het aanzien
nauwelijks waard. WG'25 speelde
met veel mensen achter de bal en
met lange halen werden de spitsen
bereikt.
Beste man van het veld was de
jeugdige referee J. Sanders uit Doe
tinchem. Hij hield de wedstrijd
kort en moest overigens nogal wat
gele prenten uitdelen aan spelers
van WG'25.
Vorden kwam tweekeer op voor-
sprong via Rob Enzerink en Erik
Oldenhave, maar het moest uitein-
delijk toch vier tegentreffers incas-

^ seren.

Hugo van Ditshuizen had na enke-
le minuten al een dot van een
kans, maar zijn wippertje ging wel
over de keeper, maar juist naast
het doel.
Hij was net iets eerder bij een diep-
tepass dan de keeper, maar wist
van dit buitenkansje niet te pro-
fiteren.
Even later een identieke situatie,
waarbij de keeper van Ditshuizen
van het scoren afhield, door hem

^ aan het shirtje te pakken.
Dit was scheidsrechter Sanders
niet ontgaan en hij legde de bal op
de stip. Rob Enzerink tekende van-
af de elfmeter de 0-1 aan. Het was
een open wedstrijd met kansen
over en weer.
Mark Borgonjen moest alle zeilen
bijzetten om de nul te houden en
had daarbij op de doellijn ook de
hulp van een medespeler nodig. In
de 20e minuut lanceerde de rech-
terspits een afstandsschot, dat
Mark Borgonjen niet onder contro-
le kreeg en dat betekende 1-1. WG
werd gaandeweg wat sterker, ge-
holpen door veelvuldig balverlies
aan Vordense kant.
Ronald Visser kreeg op aangeven
van Jan Bert Esselink de gelegen-
heid om de bal over de uit zijn
doel gekomen keeper te plaatsen.
Dit lukt hem ook, maar hij zag de
bal in het zijnet gaan.
Erik Oldenhave strafte in de 32e
minuut een forse overtreding van
een WG-verdediger af, door de
vrije trap snoeihard in de touwen
te jagen. 1-2
Lang kon Vorden niet van de voor-
sprong genieten, want vijf minu-
ten later was het al weer gelijk.
Een cornerbal werd bij de eerste
paal doorgekopte en vervolgens
onhoudbaar ingeschoten. 2-2
Op slag kon de spits van WG onge-
hinderd aanleggen en dat beteken-
de de 3-2.
In de tweede helft legde WG de
nadruk op verdedigen en Vorden
was niet bij machte de verdedi-
ging uit elkaar te spelen.

Het kreeg nog wel een aantal kan-
sen, maar het flipperkasten voet-
bal overheerste. Bij een van de
counters trof WG nog het doel. 4-
2. Een eerste helft met aardig en
bij tijd en wijle goed voetbal en
een tweede helft waarin bijna
niets meer gebeurde.
Komende zondag speelt Vorden
thuis tegen Gendringen.

UITSLAGEN
Voetbalweekend 1 + 2 november:
VIOD Fl -Vorden Fl 8-1; Vorden F2
- Concordia W F2 1-2; HC '03 F3 -
Vorden F3 1-5; Vorden F4 - Wolfers-
veen F2 14-2; Vorden F5 - Keijen-
burg. Boys F3 7-1; Be Quick Z. El -
Vorden El 2-5; Vorden E2 -Wolfers-
veen El D 3-7; Vorden E3 - Warns-
veldse Boys E5 4-0; HC '03 E5 - Vor-
den E4 7-1; Angerlo Vooruit Dl -
Vorden Dl 0-3; Vorden D2 - Halle
Dl 8-4; Vorden D3 - WHCZ D5 11-0;
WHCZ C6 - Vorden C2 1-1; Twello
FC BI - Vorden BI 1-4; Brummen
B2 -Vorden B2 1-3; WG '25 l -Vor-
den 14-2; Vorden 2 - DVC '26 4; Vor-
den 3 - Pax 3; Vorden 4 - WVC 4;
Vorden 5 - Pax 7; Pax 8 - Vorden 6.

PROGRAMMA 8 + 9 NOVEMBER
Vorden Fl - Concordia W Fl; Pax F2
- Vorden F2; Warnsveldse Boys F4 -
Vorden F3; Vorden F4 - Brummen
F5; WHCZ F5 - Vorden F5; Vorden
El - Doesburg SC El; Vorden E2 -
WHCZ E4; DZC '68 E6 - Vorden E3;
Zeddam E3 - Vorden E4; Pax Dl -
Vorden Dl; AZC D2 - Vorden D3;
Vorden Cl - Reunie C2; Vorden C2
-Warnsveldse Boys C3; Vorden BI -
Voorwaarts T B2; Vorden B2 -
Warnsveldse Boys B2; Vorden l -
Gendringen l; Ulftse Boys 2 - Vor-
den 2; Keijenburg. Boys 3 -Vorden
3; Ajax B 2 -Vorden 4; Wolfersveen
2 - Vorden 5; Vorden 6 - VIOS B. 6.

S.V. Ratti
PROGRAMMA
Zaterdag 8 november 2003: Ratti
Fl - Noordijk Fl; Ratti El - HC '03
E3; Be Quick Z. E4 - Ratti E2; Loil SV
Dl - Ratti Dl; Ratti BI - ABS B3; Rat-
ti Cl - SHE Cl; Haarlo Sp. 4 - Ratti 5.

Zondag 9 november 2003: Socii l -
Ratti 1; Grol 8 - Ratti 2; Ratti 3 - Ke
ijenburgse Boys 5; Ratti 4 - Ruurlo
8; Diepenveen l - Ratti l (dames).

RATTI DAMES
Ratti l-WWNAl
Ratti begon sterk en aanvallend
aan de wedstrijd. Voorin werden
de duels goed gewonnen en er
werd goed gecombineerd. Genie
Brummelman bezorgde Ratti de
1-0 voorsprong na zeven minuten
spelen.

Ratti zat lekker in de wedstrijd en
WWNA was meer tegen zichzelf
aan het voetballen dan tegen Rat-
ti. Yvonne Lancee maakte een
mooie actie net buiten het zes-
tien meter gebied. Zij speelde
zichzelf door een fraaie kapbewe
ging vrij om vervolgens vol in de
hoek te schieten. 2-0.

Het middenveld van Ratti had
moeite om de aansluiting met de
voorhoede te vinden. Dit kwam
mede doordat de ballen veel naar
voren werden gespeeld en het
middenveld weinig tijd had om
de aansluiting te vinden met de
voorhoede. WWNA zat totaal niet
in de wedstrijd en kwam niet
echt tot grote kansen. Eigenlijk
was de wedstrijd al gelopen. Ratti
was veel in de aanval en Wencke
Olthuis zette Ratti op een 3-0
voorsprong door een voorzet net-
jes binnen te tikken. Net voor
rust verliet een geblesseerde
speelster van WWNA het veld,
waardoor Ratti tegen tien man
verder moest voetballen.

Na de rust kwam WWNA er hele-
maal niet meer uit en waren ze
met man en macht aan het verde-
digen om de schade te beperken.
Agnes Bannink werd onderuit ge-
haald in de zestien en ze nam zelf
de penalty waarmee ze Ratti op
een 4-0 voorsprong zette in de

Uit de homeopathiepraktijk...
... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

In deze column bespreek ik el-
ke twee weken aan de hand van
een gezondheidsprobleem de
werkwijze van de klassieke ho-
meopathie. Daarmee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-
steden aan veelvoorkomende
klachten die vaak goed te be-
handelen zijn door homeopa-
thie op de juiste wijze toe te
passen.

OVERGANGSKLACHTEN
De overgang is een periode waarin
de vruchtbaarheid van de vrouw
geleidelijk afneemt. Dit vindt bij
de meeste vrouwen plaats tussen
het 40e en 55e jaar, en duurt ge
middeld'3 tot 5 jaar.

In deze fase maken de eierstokken
steeds minder van het hormoon
oestrogeen aan. Hierdoor worden
de menstruaties onregelmatig.
Meestal beginnen hiermee ook de
klachten die men overgangsklach-
ten noemt. Deze kunnen bestaan
uit opvliegers, (nachtelijke) zweet-
aanvallen, stemmingswisselingen,
overemotionele buien, hoofdpijn,
duizelingen en slaapproblemen.
In veel gevallen kan het voorschrij-
ven van het juiste homeopathisch
geneesmiddel de klachten aan-
zienlijk verminderen, zoals ook
uit onderstaand voorbeeld mag
blijken.

UIT DE PRAKTIJK:
Een vrouw van 40 jaar komt op
consult. Sinds enige tijd is haar

menstruatie onregelmatig, ze
heeft meer bloedverlies, er komen
stolsels mee en ze voelt zich tij-
dens en na de menstruatie veel
langer slap en futloos dan voor-
heen. Recent heeft ze ook ontste-
kingen: een ontsteking aan haar
keel (angina), een cyste in de kaak,
en op dit moment heeft ze een bac-
teriële ontsteking aan beide ogen.
's Nachts heeft ze last van opvlie-
gers met zweten.

Ook zit ze niet lekker in haar vel.
"Waar ik voorheen alles gewoon
aanpakte kom ik de laatste tijd tot
bijna niks". Verder is ze beduidend
emotioneler dan voorheen. Bij
voorbeeld bij films op televisie en
bij bijzondere gebeurtenissen in
het leven van haar dochtertje is ze
heel snel in tranen.

Ook tijdens het gesprek komen de
tranen meermaals. Sinds haar
zwangerschap is haar fitheid afge-
nomen en heeft ze jaarlijks last
van bijholte-ontstekingen. Ze
maakt op mij een verwarde in-
druk, alsof er iets in haar is waar-
door ze zichzelf niet kan zijn.

Opvallend is dat de overgangs-
klachten en ook de zwangerschap
destijds een breekpunt zijn in haar
welzijn. In de klassieke homeopa-
thie is een breekpunt een zeer be-
langrijke aanwijzing in het bepa-
len van het juiste geneesmiddel.

Dit kan van alles zijn: nooit meer
de oude sinds een griep, een val,
een wespenbeet, het verlies van

een dierbare, vaccinatie etcetera.
Bij deze vrouw bestaat het breek-
punt uit hormonale veranderin-
gen. Het homeopathisch middel
moet dus duidelijk op het hormo-
nale systeem werken.

De eerste dag na inname van het
homeopathisch middel volgt er
een duidelijke 'beginverslechte
ring' (homeopathisch gezien een
goed teken!): ze is koud en rillerig,
moe, slaperig en de oogontsteking
speelt even iets op.

Na een dag of vijf voelt ze zich een
heel stuk beter en heeft ze weer
overal zin in.

Als ik haar vier weken na inname
weer zie, oogt ze veel stabieler, po-
sitiever en frisser. Opvliegers heeft
ze niet meer gehad. Ook is ze vro-
lijker en opgewekter en staat ze
positiever tegenover dingen waar
ze erg tegenop kon zien. Haar
menstruatie is veel minder zwaar
geweest en duurde nu beduidend
korter. Ook zijn de donkere wallen
onder haar ogen grotendeels verd-
wenen, en de oogontsteking is ge-
heel voorbij.

Tot over twee weken! Ik zal dan
schrijven over burn-out en over-
spannenheid.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd (vergoe-
ding door zorgverzekeraars). Ge-
zondheidscentrum 'De Gaikhorst',
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warns-
veld, tel. (0575) 52 64 76.

vijftigste minuut. Er werden voor-
in veel kansen gemist door Ratti.
Doordat er een man meer situatie
was kwam WWNA zelf niet meer
aan het voetballen. Agnes Ban-
nink bezorgde Ratti tevens de 5-0
doordat de keepster de bal niet
klemvast had. Dit was tevens de
einduitslag. Gewonnen met min-
der goed spel (zeker gezien de
tweede helft), maar wel weer de 3
punten. Volgende week uit tegen
Diepenveen.

Socü nieuws
Socii moest afgelopen zondag naar
Ellecom tegen EDS. In de eerste
helft had EDS niets mogen zeggen
als Socii met een nulletje of 5 voor
had gestaan maar de niet te mis-
sen kansen gingen er niet in. Wel
maakte Robert Kornegoor naar
een mooie solo 0-1 naar zo'n 28
min. voetbal.

Deze stand met het gevaar dat je
zelfde kansen niet benut en de an-
der alsnog 1-1 maakt beleef tot aan
de '86 min. Jan Willem Krijt mocht
een strafschop nemen naar het on-
deruit halen van Kornegoor en
schoot deze alla Neeskens in 0-2.

Vrijdagavond 7 november wordt
er een grote bingo bij Socii in de
kantine gehouden t.b.v. de jeugd
kas. Een ieder is van harte uitgeno-
digd. Vol = Vol.

VERDERE UITSLAGEN:
De Hoven Fl - Socii Fl 5-2; Socii El
- ZeddamEl 5-3;Warnsveldse Boys
E 6 - Socii E2 2-5; Socii D l - Pax D2
0-1; Klein Dochteren Cl - Socii Cl
0-2; Socii Al - De Hoven Al afge-
last; E.D.S - Socii 0-2; Socii 2 -ABS 3
afgelast; Socii 3 - Wolfersveen 2 2-
0; Brummen 5 - Socii 4 2-2; Brum-
men 6 - Socii 5 afgelast; Grolse
Boys 5 - Socii 6 0-7.

PROGRAMMA 8-9 NOVEMBER:
Doesburg E2 - Socii El; Socii E2 -
Steenderen E3; DZC'68 D5 - Socii
Dl; Socii Cl - Brummen C2; SHE Al
- Socii Al; Socii - Ratti; Wilp 2 - So-
cii2; Eibergen 5 - Socii 3; Socii 4 -
SHE 4; Socii 5 - Brummen 6; Socii 6

Pa arden sport

PC de Graafschap
Zondag 2 november jl. was er een
dressuur wedstrijd voor pony's,
daar behaalde Vera Kingma met
Maartje een Ie prijs in de klasse B
met 163 punten. Carlijn Kingma
met Knurp een 2e prijs klasse LI
met 164 punten. Elodie Stokman
met Passé Partout een Ie prijs in
de klasse L2 met 163 punten.

Volleybal

MEISJES BI PM DASH BLIJVEN
WINNEN
Afgelopen zaterdag was VCV meis-
jes B de tegenstander van Dash BI,
gesponsord door Visser Mode Vor-
den. De meiden van Dash hebben
de eerste vier competitiewedstrij-
den winnend afgesloten en zijn
een ronde verder gekomen in de
bekerstrijd. Gelet op de ranglijst
moest Dash ook deze wedstrijd
kunnen winnen, ondanks het feit
dat Vera van Bemmel nog niet ge-
heel hersteld was van een griepje
en Inge Klein Haneveld nog steeds
tobt met een chronische kniebles-
sure. Het begin van de eerste set
verliep moeizaam, de twee teams
gingen tot aan 15-15 gelijk op,
daarna kon Dash na enkele goede
opslagen en aanvallen een voor-
sprong nemen die niet meer weg-
gegeven werd, de set eindigde in
25-18. De tweede set gaf een betrek-
kelijk eenzijdig beeld, door goede
opslagen van Dash kwam VCV niet
echt aan aanvallen toe: 25-13. In de
derde set lieten de meiden van
Dash de tegenstander in het spel
komen door zelf veel fouten te ma-
ken, die te waarschijnlijk te maken
hadden met concentratieverlies.
Door enkele wissels halverwege de
set. kon Dash de zaak toch nog
rechtzetten: 25-18. In de vierde set
wist Dash dat deze tegenstander
toch niet onderschat moest wor-
den. Vanaf het begin van de set
speelde Dash met een hoge service
druk, onder andere door fraaie

sprongopslagen van Marije Heijink
en Martine Slütter. De laatste set
eindige in 25-10. Door deze over-
winningen staat Dash bij de top-
drie in de competitie. Aanstaande
vrijdag speelt Dash waarschijnlijk
de tweede ronde van de beker te-
gen de A-jeugd van Volga. In de we
ken daarna zullen de Vordense
meiden moeten tonen wat ze
waard zijn, omdat ze dan de teams
tegenkomen die ook hoog op de
ranglijst staan.

UITSLAGEN
Zaterdag l november
dames Pelgrum Dash D3 - Boeme
rang D3 3-1; dames Pelgrum Dash
D4 - Boemerang D6 3-2; heren
VIOS Eefde H3 - Pelgrum Dash H3
1-3; heren Pelgrum Dash H2 - SC
Gorssel Hl 1-3; heren Pelgrum
Dash Hl - Boemerang Hl 3-1;
meisjes RW Tornax MCI - Pelg-
rum Dash MC3 1-3; meisjes
Bas/Wivoc MCI - Pelgrum Dash
MC2 4-0; meisjes Pelgrum Dash
MA1 - SV Loil MA1 1-3; meisjes
Pelgrum Dash MB1 - VCV MB2 4-0.

Bridgen

Bridgeclub Vorden
De uitslagen van de maandag 27
oktober:
A groep: l .De dames Gerichhau-
sen en den Elzen met 55 %; 2.Het
echtpaar Hoftijzer met 55 %; 3. De
dames Warnaar en van Alphen
met 53,3 %. B groep: 1. Dhr. Groot
Bramel en mevr. de Vries met 59,4
%; 2. Het echtpaar Koekkoek met
58,9 %; 3. De dames Beek en Las-
sche met 55,7 %.

Bridgeclub BZR
Uitslagen 29-10
Groep: A: l Mw. R. den Ambtman,
Mw. R. Thalen 64,17%; 2 Mw. A.W.
van Gastel, Mw. R. Webbink
62,50%; 3 Mw. N. Hendriks, Dhr. J.
v.d. Veen 58,33%. Groep: B: l Mw.
H. Stertefeld, Dhr. F. Stertefeld
58,75%; 2/3 Mw. S. de Vries, Dhr. H.
Lenderink 55,42%; Mw. L. Lamers,
Dhr. H.J. Kip 55,42%.



Koos van Zomeren
komt naar de Bibliotheek van Vorden
zondag 9 november aanvang 14.30 uur

Toegangskaarten kosten € 2,50
en zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek
en boekhandel Bruna
( donateurs V.O.B, gratis toegang)
Toegangsprijs inclusief koffie of thee.

l De lezing wordt georganiseerd door de stichting
|Vrienden van de Openbare Bibliotheek Vorden,

boekhandel Bruna en de Maatschappij tot nut
[van het algemeen Vorden

DJM Is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer en
vestigingen in Apeldoorn, Deventer,

Bedrijfsdiensten Hattem en Raalte.

Voor onze vestiging in Apeldoorn zoeken
wij voor een pand in Vorden gemotiveerd:

Schoonmaakpersoneel m/v

Bel voor informatie en sollicitatie met
onze bedrijfsleider Jasper Koetsier
055-3120420 b.g.g. 06-21570679

De nieuwste breigarens
en breiboeken zijn weer binnen.

Kom eens kijken bij ons in de winkel.

Ook voor tapijt en gordijnen
uw adres.

De nieuwe collectie de Ploeg gordijnen
hangen bij ons om te voelen

en te bekijken.

interieuradviseurmnm
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

* Woensdag 5 november GESLOTEN
i.v.m. familiedag.

* Zondag 3O november SINTERKLAAS OP BE-
ZOEK (12.00-20.00 uur)
reserveer tijdig - voorkom teleurstelling!!

* VAKANTIESLUITING:
van 22 dec. 2003 t/m 9 jan. 2OO4.

* OPENINGSTIJDEN gedurende wintermaanden:
woensdag t/m zondag van 11 .OO-2O.OO uur.

Eén goed idee, de pannenkoeken
van de "PAN" zijn okéé.

Tel.: 0575 - 55 41 05

Wij geven u liever een cadeau
waar u wat aan heeft.

U moet er toch niet aan denken; u krijgt een

ongeluk en u kunt uw auto niet meer verlaten omdat

de gordel vast zit. Bij Univé vinden we uw veiligheid

belangrijk. Om dat te onderstrepen hebben wij in

samenwerking met 3VO een unieke gordelsnijder

ontwikkeld. U krijgt 'm van ons cadeau als u voor

15 december 2003 een autoverzekering afsluit.

Omdat wij zonder winstoogmerk werken, kunnen

wij u scherpe premies bieden. Recent onderzoek van

de Consumentenbond toont dit ook aan.

Overtuig uzelf van het prima aanbod van Univé

en vraag vandaag nog een offerte aan. Bel één van

onderstaande kantoren of kijk op www.unive.nl.

'VERZEKERINGEN

Tijdelijk gratis gordelsnijder
bij afsluiten autoverzekering

Daar plukt ü de vruchten van!

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

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

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

IJSVERENIGING
VORDEN

Ledenjaarvergadering
te houden op maandag 10 november 2003
om 20.30 uur in de kantine IJsvereniging Vorden,
Het Hoge 41 a te Vorden.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen / Ingekomen stukken.

3. Notulen vorige Leden-Jaarvergadering dd. 4 nov. 2002.
4. Jaarverslag 30 september 2002 t/m 1 oktober 2003.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar

2002/2003.
6. Verslag kascontrolecommissie.

7. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing,

aftredend en herkiesbaar:

dhr. A.C. Aalderink (secretaris)
dhr. H.G. Harmsen
dhr. H.M. Visschers en
mevr. A.K. Broekman-Rouwenhorst

9. Contributie 2003/2004.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Cf\/*lASA |RP ]̂ Brinkhorst l
rV\rWVJft &£j\ 7207 BG Zutphen

•v!̂  (Industrieterrein Revelhorst)
U\MG Telefoon (0575) 57l 16 60
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d rukker i j
U
Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86



HERFST
Herfststormen, koud en guur
Beuken op de buitenmuur
En houden je 's nachts wakker.
De oogst is van de akker.

Er volgt een tijd van winterrust,
De bomen worden kleurig kaal,
De egel wordt in slaap gesust,
De natuur lijkt op een lege zaal.

Want vogels zijn naar and're streken
Waar voedsel en meer warmte is
En vissen in bruisende beken;
Voor vogels een rijk gevulde dis.

De herfst heeft ook z'n mooie dagen
Met rust en stille zonneschijn
Als wind en kou niet plagen
En er prachtige paddestoelen zijn.

Jos Wijnen

Ouderen bellen massaal
tegen kabinetsbeleid

Vordens Mannenkoor
De zaal zat vorige week dinsdag
vol tijdens de "korenuitwisselings-
avond" in Westendorp, een zang-
avond waaraan ook het Vordens
Mannenkoor meedeed.Het alge-
mene gevoel werd uitgedrukt door
de bezoekers met woorden als:
"fantastisch" en "de koude rillin-
gen over m'n rug". Mooier kan het
toch niet!
Drie koren deden hun uiterste
best in de akoestisch niet al te bes-
te zaal in Westendorp. Maar door
de professionaliteit van koren en
dirigenten bleef de kwaliteit hoog.

De koren: DES een gemengd koor
uit Westendorp als gastkoor en
het "Vordens Mannenkoor", bei-
den o.l.v. Frank Knikkink en het
dames barbershopkoor Enjoy, (net
l jaar oud) o.l.v. Ferdy Cornelissen.
Het Vordens Mannenkoor bracht
als primeur voor de pauze een By-
zantijns Onze Vader"", wat met
zeer veel gevoel werd gezongen.
Na de pauze bracht het "Vordens
Mannenkoor" o.a. "Die Zwölf Rau-

ber". Een werk dat al meer dan 60
jaar op het repertoir staat van dit
koor, maar wat onder Frank Knik-
kink een facelift heeft ondergaan
en nu veel sprankelij ker klinkt.

De bariton Ludo Eykelkamp heeft
hierin de solopartij en aan het ap-
plaus te horen werd dit erg ge-
waardeerd.
Verder was een topper "The long
day closes" een werk van Arthur
Sullivan. Het werk werd met ge-
voel, ingetogenheid en concentra-
tie uitgevoerd en de heldere uit-
spraak zorgde voor een goede ver-
staanbaarheid.
Kortom een mooie avond, van ho-
ge kwaliteit en die goed georgani-
seerd was.

En als er nog "heren"-lezers zijn:
Het "Vordens Mannenkoor" heeft
nog plaats voor nieuwe koorleden.
Men is van harte welkom om eens
een repetitie op de maandagavond
( vaste repetitieavond) mee te ma-
ken.

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Toegangskaarten wintercircus
worden al volop gehaald

*• Vele toegangskaarten zijn al
uitgereikt. De actie loopt tot
uiterlijk 27 december of zoveel
eerder als de kaartjes weg zijn.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, va-
riété en circus. In deze opzet is dan
ook de artiesteningang vervangen
voor een decor in de stijl van een
authenthiek artiestencafé.

In het café heeft Jannie de leiding.
Zij krijgt de een na de andere ar-

• tiest op bezoek. Als f ode draad ont-
vangt zij deze gasten met de nodi-
ge kwinkslagen maar soms ook
vertederend.

De Belgische monteur Kaselowski
komt de piek op de kerstboom
plaatsen. Hiervoor gebruikt hij een
groot aantal stoelen. Boven op de
toren van stoelen maakt hij hand-
standen en jongleert hij als de bes-
te. Tijdens de feestavond in het
café blijkt hij ook nog te kunnen
balanceren met maar liefst zeven

«r stoelen op zijn kin.

In het café werken ook twee heel
bijzondere obers. Het zijn de zee
leeuwen Ed en Ted van de Clarris-
ons uit Engeland, met het grootste
gemak ballanceren zij flessen,
schalen en ballen op hun neuzen.
Wanneer hotdogverkoper Peter
Harrison dan ook nog komt bin-
nenvallen met zijn honden is de
chaos compleet.

De acrobatische toeren van Miss
Djura komen niet alleen van pas
aan de trapeze, maar ook bij het
schoonmaken van de gordijnen in
het café. In de meest vreemde en
bijzondere figuren weet zij te blij-
ven hangen en presenteert zij ge-
waagde trucs.

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

Alle bezoekers ontvangen ook nog
eens een keer 2 consumptiebonnen.
Deze kan men inleveren voor een
zakje popcorn, een overheerlijke
suikerspin of een lekker drankje.

VOL IS VOL
Ondanks de extra voorstelling zal
ook dit jaar weer de regel 'Vol is
Vol' van kracht zijn. De eerste 2800
mensen die 25 muntjes inleveren
ontvangen een kaartje. Ook dient
men er rekening mee te houden
dat de voorstelling die de voorkeur
geniet al vol kan zijn.

Zie voor meer informatie de adver-
tentie.

Meer dan tweeduizend oude-
ren uit het hele land hebben
hun grieven geuit over het fa-
lende ouderenbeleid.

De 15 lijnen van het speciale tele
foonnummer van de ouderenor-
ganisaties (ANBO, PCOB, Unie
KBO, NISBO en NVOG) stonden
roodgloeiend.

Waarschijnlijk deed een veelvoud
een vergeefse poging te bellen.
Veel ouderen wisten te melden
dat de gestegen zorgkosten hen
voor onmogelijke dilemma's
plaatsen. Het wordt kiezen tussen
noodzakelijke zorg of andere pri-
maire levensbehoeften.

Vooral 65-plussers met alleen
AOW kunnen naar eigen zeggen

niet meer rondkomen. Ook het
verlagen van de huursubsidie
komt hen duur te staan.

De vandaag gepresenteerde koop-
krachtcijfers van het NIBUD be-
vestigen dit beeld. Meer dan
200.000 AOW-huishoudens gaan
er zelfs na de voorgestelde com-
pensatiemaatregelen ruim 3 pro-
cent aan koopkracht op achter-
uit. Voor AOW-ers met een aan-
vullend pensioen van 350 euro is
de koopkrachtdaling in 2004 2,5
procent.

De resultaten van de actie wor-
den binnenkort aangeboden aan
het kabinet. De ouderenorganisa-
ties zijn zeer verontrust over de
reacties en beraden zich op verde
re stappen.

Voedselaktie Vorden op
7 november a.s.
Op vrijdag 7 november as. zal de
gehele dag de jaarlijkse Voedselak-
tie voor Oost-Europa worden ge-
houden in Super de Boer van Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys, Dorps-
straat 18 Koop ook een aantal voe-
dingsmiddelen voor de allerarm-
sten in verschillende Oost-Europe-
se landen. In de winkel zullen door
een aantal vrijwilligers voedsel-

lijstjes worden uitgedeeld, waar-
uit u kunt kiezen. De houdbare
produkten liggen apart bij elkaar.
Giften voor de transportkosten
kunnen in de daarvoor bestemde
coleectebus worden gedeponeerd.

Koop die dag wat extra boodschap-
pen in voor uw arme medemens in
Oost-Europa.

G NDA 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.

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

NOVEMBER
4 NBvP Vrouwen Informatiedag

St. Bartimeus Dorpscentrum
5 Herhalingsles EHBO
5 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
5 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
6 Klootschieten bij de Vordense

Pan
6 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 ANBO dialezing Prof. Dorhout

Mees over Turkije in 't Stam-
pertje

8 Slipjacht
10 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
11 HVG dorp Toerustingsdag in

Aalten

12 HVG Wichmond, J. Blokhuis,
Fietstocht naar Denemarken

12 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

12 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

12 Handwerkmiddag Welfare de
Wehme, Bazar

12 HVG Linde fam. Sterringa over
reis naar Brazilië

13 Klootschieten bij de Vordense
Pan

15 St. Vriendenkring Klein
Axen, Gerrit Jansen, num-
merologie

17 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
perrje

19 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

19 NBvPlattelandsvrouwen,
Volkssterrenwacht Bussloo in
de Herberg

19 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

19 Herhalingsles EHBO
20 Klootschieten bij de Vordense

Pan
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 ANBO Rijbewijskeuring 70+ in

de Wehme
22 Intocht Sint Nicolaas
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
25 Passage dhr. Van Eek, Bewust

en bewegen
26 HVG dorp St. Nicolaasavond
26 HVG Wichmond J. Oldenamp-

sen over ballonvaart
26 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 Handwerkmiddag Wehme, de

Wehme
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 PCOB, Johan Pardijs over Oud-

Vorden
29-30 Vogeltentoonstelling de Vo-

gelvriend in Dorpscentrum

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

Wij maken in het

*oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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Kinderboekenweek
woensdag van start

Diafectband Up-Drit)

ii.nioii.ial stnvksongliNtJval

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



Zijspanteam Visser
klimt op in zijspansport

Vogeltentoonstelling

nr 64 Visser/Natten en nr 71 Visser/Mennink Foto: Henk l ccIUIK

Het Vordense zijspanteam Vis-
ser, bestaande uit de teams
Denny Visser/Arne Notten en
Marco Visser/Henk Mennink rij-
dend in de KNMV-cup en actief
in het streek gebeuren relati-
veren het seizoen.

Nadat in 2002 alleen op regionaal
niveau actief te zijn geweest, be-
sloot men in de afgelopen winter
ook landelijk te gaan rijden. Er
werd besloten om te proberen via
de KNMV-cup naar de senioren
door te stoten. Dit was het streven
aan het begin van het seizoen.
Hiervoor moest men bij de eind-
stand minstens 5e worden.

Dit is deels gelukt. Het team van
Denny Visser/Arne Notten werd 4e
waarmee de doelstelling werd ge
haald. Ondanks tegenslag, want
bakkenist Notten kreeg te maken
met een knieblessure.

Hij werd vervangen door Bas Notten.
Het team Marco Visser/Henk Men-
nink kreeg dit seizoen veel te maken
met tegenslag. Hierdoor kwamen
ze ook niet verder dan een negende
positie in de eindstand, wat niet
toereikend was tot de senioren.
Dit alles ondanks een sterke eind-
sprint, wat uiteindelijk te laat
werd ingezet.

Naast de wedstrijden op landelijk
niveau rijdt het team ook op regio-
naal niveau. Er werden bij meerde
re clubs wedstrijden gereden en
ook goede uitslagen behaald. In
Harfsen werd het team van Marco
Visser clubkampioen.

In het streekgebeuren werd er
vooral sterk gepresteerd door Den-
ny Visser/Arne Notten. Zij werden
in het streekgebeuren kampioen
in de zijspanklasse. Dit gaat over
clubs uit de richting Varsseveld.

Marco Visser/Henk Mennink ein-
digden in dit kampioenschap als
derde. In de uit uitwisselingswed-
strijden werd het team van Vis-
ser/Notten tegenvallend zesde. Dit
kwam deels door mechanische
tegenslag. Marco Visser werd 19e.

Dit kwam mede doordat er een
wedstrijd niet gereden was.

Nu het seizoen ten einde is, begin-
nen de voorbereidingen voor het
seizoen 2004. De nieuwe frames
zullen worden opgebouwd en de
motorblokken zullen worden
klaargemaakt door Jan Kamper-
man uit Holten. Verder zal er in de
winter weer getraind gaan worden
in de sportschool, om de nodige
conditie op te doen.

Voor meer informatie over team
Visser kan men terecht op de web-
site: www.zijspanteamvisser.tk

Hotclub de France in Linde in theater Onder de Molen op zondag 9 november

'Quatre Tickets De Swing'

Het kwartet 'Quatre Tickets de
Swing', dat a.s. zondagmiddag
in het Theater onder de Molen'
in Linde (Vorden) optreedt, doet
zijn naam eer aan. Dit orkest
met grote ervaring speelt in de
beroemde 'Hot Club de France-
stijl'.

Een klassieke zigeuner-j azz uit het
vooroorlogs Parijs, voor het eerst
gespeeld door Django Reinhardt,
die als eerste de gitaar als solo-in-
strument bespeelde.

Op acoustische gitaren ontstond
de zogenaamd 'zigeuner-jazz'.

FRANSE JAZZCLUB
'HOT CLUB DE FRANCE'
Deze organisatie haalde diverse be
roemde jazz-musici uit Amerika
om concerten en plaatopnamen te
maken, uiteraard ook vele met
Django Reinhardt.

"QUATRE TICKETS DE SWING"
heeft voor een bezetting gekozen
met een blazer als solist, zoals
Django dit tijdens en na de oorlog
deed. De clarinettist/saxofonist
wordt in zijn soli afgewisseld door
gitaar.

Het repertoire bestaat uit de klas-
sieke jazz uit de jaren '30 en '40
waaronder ook enkele Franse
titels, een aangename variatie ont-
staat door een diverse Amerikaanse
swing en een Parij se atmosfeer die
herinnert aan herkenbare muziek
uit de jaren '30, '40 en 50.
Het kwartet bracht onlangs de CD
'A touch of Django' uit.

De bezetting van het kwartet is :
Peter Swart - clarinet/saxen/vocals
Georg Lankester - (solo)gitaar
Arthur Siero - gitaar
Eric van Buysen - bas

Swing met 'een vleugje Django'
Zie ook de advertentie

De vogelvereniging 'Ruurlo &
Omstreken' organiseert op za-
terdag 8 en zondag 9 november
a.s. weer haar jaarlijkse onder-
linge vogeltentoonstelling in
het clubgebouw van Postduiven-
vereniging 'Roderlo' Ventersteeg
5a in Ruurlo.

Er zullen zo'n 200 vogels te bewon-
deren zij in de mooiste kleuren en
soorten. Tentoongesteld zullen
worden kanaries zowel kleur als
postuur tropische vogels graspar-
kieten en grote parkieten.

De vogels zullen op donderdag 6
november worden gekeurd door
de keurmeesters van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders
waar de vereniging is bij aange-

sloten. De keurmesters zijn: J. Wil-
link uit Winterswijk voor Exoten
L. Hulshof uit Lichtenvoorde en
W. Hissink uit Zelhem. Zij zullen
de vogels naar eer en geweten op
hun kwaliteiten keuren.

Gestreden wordt er onder meer om
het felbegeerde Bondsschild de
gewestelijke medaille en om het
kampioensschap in hun eigen klasse.

De prijswinnaars worden vrijdag-
avond tijdens de opening bekend
gemaakt door voorzitter van de
vogelvereniging Gerard Groot
Roessink.

De toegang voor beide dagen is
gratis. Ook zullen er vogels te koop
zijn. Zie ook de Contactjes.

Witkamp opent
Grill Restaurant in Laren
Bar-café Witkamp in Laren (Gld.)
heeft de afgelopen weken een
ware metamorfose ondergaan.
Vanaf heden heeft het eetge-
deelte in Witkamp een nieuwe
formule, een heus grill restau-
rant. Maar de oude stijl en sfeer
zijn door de kleine verbouwing
zeker niet verloren gegaan.

Meteen na de Larense Kermis is ei-
genaar Harold Reurslag met de
verbouwing van het restaurantge
deelte begonnen.

Zo is al het meubilair vernieuwd,
heeft de serre een authentieke
houten vloer gekregen, hangen er
kristallen kroonluchters aan het
plafond en is al het decoratiemate-
riaal vervangen.

Witkamp heeft een geheel nieuwe
'look' gekregen! En dat heeft na-
tuurlijk een goede reden. Want
vanaf heden is het eetgedeelte in
Witkamp een echt grill restaurant.

Naast vertrouwde bekende topge
rechten van de oude kaart zijn er
veel nieuwe grill gerechten bijge-
komen op de nieuwe kaart. Voor
een schappelijke prijs kunt u heer-

lijke vleesgerechten bestellen van
de uitgebreide kaart. Al het sma-
kelijke vlees dat op uw bord ligt
komt direct van de grill en is van-
zelfsprekend van een uitstekende
hoge kwaliteit.

En de porties zijn ruim bemeten,
want uit eten moet een traktatie
zijn voor de innerlijke mens!

De overheerlijke varkenshaas, een
entrecote, een steak of een ouder-
wetse Hollandse biefstuk zijn
maar enkele voorbeelden uit het
assortiment.

Alle hoofdgerechten worden geser-
veerd met gebakken aardappels,
twee warme groenten, sla en
rauwkost.

Zowel de huidige bezoekers van
het restaurant als de nieuwsgieri-
ge, nieuwe bezoeker zullen zeker
iets van hun gading vinden op de
menukaart van het nieuwe grill
restaurant.

Voor de kleinsten onder ons is er
uiteraard een speciaal kindermenu.
En de kwaliteit staat voor Witkamp
nog altijd op de eerste plaats.

Kijk voor
nieuws ook op;

Centrum voor Reild
Vanaf heden zal het centrum
van Lia en Jan van 't Veen een
andere naam krijgen. Het gaat
heten: Warme Handen, cen-
trum voor Reild en Ki. Waarom
de vertrouwde naam wijzigen?

Het centrum heeft namelijk ook
een website: warmehanden.nl en
deze naam is makkelijk te onthou-
den. Vandaar de gedachte om het
centrum dezelfde naam te geven.
Bovendien is het zo dat men al
vanaf 2000 Reikicursussen ver-
zorgt.

Niet alleen kan men bij het cen-
trum Reiki leren, wat overigens
heel eenvoudig en vooral bijzon-
der ontspannend en helend is.
Ook voor behandelingen kan men
terecht.

Maar een andere activiteit die
Warme Handen voor zijn reke
ning neemt zijn de Ki-trainingen.
In een 2-daagse cursus ontdekken
oudere en jongere mensen over
hoeveel levenskracht zij beschik-

ken. Dat gebeurt door simpele oe
feningen te doen. Maar wat kun je
daar dan mee? Door de dingen
vanuitje Ki te doen kun je je beter
staande houden in het leven, mak-
kelijker bewegen en lopen, fietsen,
de dingen in en om het huis doen.

Met andere woorden zonder fysie
ke inspanning te gebruiken kun je
veel meer en op een makkelijker
manier doen. Daardoor wordt je
minder moe en heb je minder last
van bijv. de spieren en/of beperkin-
gen. Kinderen die deelnamen aan
een ki-training werden veel weer-
baarder en daardoor minder ge
pest.

In Eefde zal men op 15-16 november
weer een Ki-training verzorgen.
Meer weten?

Bel gerust voor informatie of
kijk op www.warmehanden.nl

Overigens is onze website recente
lijk vernieuwd. Zie ook de Con-
tactjes.



BLOKHUT-ACTIE

Wanneer u nu bij ons een topkwaliteit Blokhut of
(Design)Tuinhuis van Hillhout koopt, dan zorgt
Hillhout dat deze GRATIS* bij u wordt geplaatst.
De actie geldt voor ALLE HILLHOUT BLOKHUTTEN
EN TUINHUIZEN. Uw voordeel kan oplopen tot
meer dan € 700,-- Vraag ons om meer informatie
over alle modellen.
(*) Gratis plaatsen tot 29 februari 2004 = bestellen tot 31 januari 2004

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes f

bielzen
grind en split

natuursteen

Voor al uw tuinplanten en bomen.

Herfstaanbieding:
groene beuken
voor haag
60- 80 cm €0.70
80-100 cm t 0.80

100-125 cm €1.00
125-150 cm €l.20

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

Geopend: maandag - vrijdag
13.00-17.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

rendfsk
GROOTKEUKENTECHNIEKEN

Rendisk ontwerpt, produceert en
installeert grootkeukenapparatuur
en vaatwerkspoelmachines, zowel
voor de verzorgingssector als voor
bedrijfsrestaurants en horeca.
Rendisk levert o.a. aan Vroom&
Dreesman, Hema, Bijenkorf, Ikea,
Shell, VNU, Elsevier, ABN/AMRO,
ING, RABO, KPMG, Deloitte&
Touche, Ministeries,Provinciehuizen,
cateringbedrijven en de gezond-
heidszorg. De vestiging in Ruurlo
bestaat uit circa 100 werknemers.

Sinds begin 2003 maakt Rendisk
deel uit van de Finse Metosgroep,
leverancier van professionele
keukenuitrustingen.

Metos heeft verkooporganisaties in
13 Europese landen en productie-
bedrijven in Finland, Zweden,
Estland, Italië, België en Nederland.
Het totaal aantal medewerkers in
Europa bedraagt ongeveer 1600.

Metos/Rendisk is landelijk erkend
leerbedrijf

_j£. acquisitie naar aanleiding van deze
N VLCj advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Kun jij de wens van onze klant vertalen
in een scherpe offerte?
Vanuit de vestiging Ruurlo ondersteun je de verkoop-buitendienst met de
samenstelling van offerte-aanvragen. Daartoe onderhoud je contacten met
onze relaties. Je speelt in op vragen uit de markt en treedt op als vraagbaak.
Je draagt zorg voor de documentatie van het artikelenassortiment. Je stelt
offertes samen Je gebruikt computertoepassingen binnen een Windows-
/Officeomgeving en custommade-software van Metos en kunt ook een
presentatie samenstellen. De correspondentie voer je in de Nederlandse,
Engelse en Duitse taal. De integratie van twee grootkeuken leveranciers
binnen de internationale Metos-groep biedt daarbij een extra uitdaging!

Wij zijn op zoek naar een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST <M/V)
• Een fulltime functie met veel afwisseling
• Opleidingsfaciliteiten binnen een internationale onderneming
• Een dynamisch bedrijf met oog voor kwaliteit en innovatie

Als jij je herkent in onze schets,
maken wij graag kennis met jou:
• MBO/HBO-opleiding (bij voorkeur commerciële richting)
• Ervaring met geavanceerde toepassingen binnen een

windows-/office- omgeving (Word/ Excel/ Powerpoint)
• Klantgerichte instelling/flexibel
• Grote mate van accuratesse
• Communicatief en sociaal vaardig
• Zelfstandig en ondernemend ingesteld
• Initiatiefrijk

Reactietermijn: 2 weken

Metos/Rendisk
t.a.v. Karin Roozeboom
Afd. Personeelszaken
Postbus 25
7260 AA Ruurlo

telefoon: 0573-452311
fax: 0573-458399

internet: www.metos.nl
e-mail: karin.roozeboom@metos.com

i III:A • 1:11 oxm.it •»•:
Lindeseweg 29, Vorden

Najaarsprogramma 2003
9 november:

Quatre Tickets de Swing
Aanvang 15.00 uur • Zaal open 14.30 uur.

Reserveren (0575) 55 69 87 ofwww.theateronderdemolen.nl

NOOT
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 € 15,- op giro 404040

bezorgt u een kind al 'n heerlijk

avondje! Wilt u eerst meer

informatie, bel

ons dan even.

10 " H I K

Help de Sint
'n handje...
giro 404040

Deventer

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

Welke korting krijgt u
van de sneeuwpop?

10%, 15%, 20%,
25%

U bent zoals altijd onze
gast. Wij trakteren op.
koffie, warme chocolademelk

met slagroom én
speculaas.

Geen korting toch prijs!
Een heerlijke speculaaspop

van Bakker Kuiper.

Kom naar de WinterSfeerMarkt
bij Duthler in Zutphen. Geniet van gezelligheid, proef de sfeer
van deze tijd en profiteer van hoge kortingen, waar zelfs
onze sneeuwpop zijn hoed voor afneemt. Om alvast in
de sfeer te komen, hieronder alvast een voorproefje.

Heren corduroy pantalon»
5-pocket model in drie kleuren,

normaal € 79,95- uil € 59,95

Dames T-shirt lange mouw,
Een Topper', bedrukt, in vijf kleuren leverbaar, A

normaal € 39.95- HU € 19,95

En nog veel meer verrassende
aanbiedingen bij Duthler-mode

zaterdag 8 t/m zaterdag 15 november

Sïth/erzutphen
•murray mode

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur / Parkeren voor de deur • Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Herfst, feest van kleur en geur
Tuinliefhebbers genieten intens van de herfst. Geen ander seizoen heeft

zoveel kracht in zich. Alles rijpt, de natuur is nu het meest succesvol. De

gulle gaven van de herfst dragen de zaden voor de volgende generatie

al in zich. Dagen en nachten zijn even lang, geuren en kleuren sterker

dan ooit. Tijd om na te denken, tijd om te oogsten, tijd om gelukkig te

zijn en de creativiteit die er is ongeremd de vrije teugel te laten.

Potten en bakken vol kleur
vrij blijven), doe er verse potgrond in en
vul ze met kleine groenblijvers en win-
terbloeiers. U kunt er natuurlijk eerst ook
nog herfstbloeiers in zetten (chrysanten,
hebe, lage asters enz.), maar kijk ook vast
vooruit: winterbloeiende heide zorgt de
hele winter voor kleur, Pernettya idem
dito, sierkool (Brassica oleracea) is in al-
lerlei kleuren toepasbaar, winterviolen
(ijsviolen) zijn er volop. Zet er groenblij-
vende planten met extra kleur tussen:
Skimmia bijv. met zijn rode bessen of
bloemknoppen. Vergeet ook al die klei-
ne coniferen niet die zich gemakkelijk
laten inpassen en voor een wat hogere
structuur in de bakken zorgen. Ga lekker
grasduinen in het tuincentrum en zoek
een heel kleurenfeest bij elkaar.

De zomerbloeiers hebben het nu aardig
gehad. Maak de bakken leeg, maar berg
ze niet op. Bekleed ze van binnen met
noppenfolie (zorg dat de drainagegaten

Deze winter kleur in je tuin!

De winter hoeft niet saai te zijn in de
tuin. Er zijn meer planten die 's winters
bloeien dan de meeste mensen denken.
Winterheide (Erica carnea) bloeit in al-
lerlei vormen van december tot maart,
iedereen kent de toverhazelaar (Hama-
melis) die niet alleen geel, maar ook
oranje of rood kan bloeien (vraag naar
de verschillende soorten), de winterjas-
mijn (Jasminum nudiflorum) is minstens
zo bekend. De roze bloeiende sneeuw-
bal (Viburnumx bodnantense 'Dawn')
kan van herfst tot lente bloeien. Dat geldt
ook voor andere sneeuwballen als Vibur-
num f/nusdie witte bloemen hebben.

Denk ook aan de winterbloeiende struik-
kamperfoelies (Lonicera x purpusii'Wm-
ter Beauty') met zoetgeurende witte
bloemen die maandenlang blijven ver-
schijnen. Fantastische planten! En Ma-
honia steekt in de winter zijn gele bloe-
men fier boven het stekelige blad uit. De
echte winterbloeiende vaste planten zijn
natuurlijk de kerstroos (Helleborus) en de
winterakoniet (Eranthis hyemalis). Gele
kornoelje (Cornus mas) bloeit in februa-
ri. Dan kan ook de zachtpaarse Rhodo-
dendron x praecox al bloeien. Als de
sneeuwklokjes (Galanthus) en vroege
irissen (Iris reticulata) gaan bloeien, is
de winter al weer bijna voorbij.

Gazons

Gras is weer in opkomst. Een goed ge-
maakt gazon is een rustgevend, bindend
element in een tuin. Ook in kleine tui-
nen kan dat heel goed. U heeft in de
praktijk de keuze uit fijn siergazon of
sterk speelgazon, waar bijvoorbeeld
kinderen lekker op kunnen ravotten.Als
u het gazon uit zoden laat maken, is de
grasmat al na een week of zes goed
bruikbaar. Maar realiseer u wel dat een
grasveld een tapijt levende planten is
dat verzorging vraagt. Als het groeit,
moet het zeker eenmaal per week wor-
den gemaaid, het gras heeft voeding
nodig, onkruid moet worden verwijderd
en u zult soms moeten sproeien. Maar
als u uw gazon vakkundig door een
hovenier laat aanleggen, weet u één
ding zeker: de basis is perfect en ge-
zond!

Lekker tuinieren in de herfst
Vroeg in de herfst

Groenblijvende planten inplanten.
- Ranken van klim- en leiplanten

vastmaken.
Gevoelige kuipplanten voor de
eerste nachtvorsten naar de overwinteringsplek
overbrengen.
Vroeg bloeiende vaste planten delen.
Laatste snoeibeurt voor de hagen.

Midden in de herfst
Voorjaarsbloeiende bol- en knolgewassen planten
Organische mest tussen de heesters
strooien.
De laatste maaibeurt voor het gazon
(maai op 3 a 4 cm).
Dahlia's en andere zomerbloeiende
bol- en knolgewassen rooien en
vorstvrij bewaren.
Blad van het gazon harken en uit de vijver halen.

Laat in de herfst (maar vóór de eerste
vorstperiode)

Potgrond tussen de vaste planten aanbrengen.
- Nieuwe rozen planten (oculatie 5 cm onder

de grond).
Oudere rozen aanheuvelen (grond tegen de
voet aanbrengen).
Bomen en heesters planten.
Bolgewassen kunnen ook nu de grond nog in.

Herfstkleuren en herfstbloeiers

U kunt ze nu in de tuin zetten en direct
uw hart ophalen aan hun rijke verschei-
denheid: bloeiende herfstasters, herfsta-
nemonen, de prachtige zilverkaarsen
(Cimidfuga) en tal van andere herfst-

bloeiers. Ook allerlei soorten siergrassen
die langzaam de kleur van het zonlicht
aannemen voor ze de winterrust ingaan.
Maar eerst moet de dauw op de blade-
ren schitteren en moeten storm en nevel
woest en verstild iedere dag voor een
andere sfeer zorgen. De Amerikaanse
sering (Ceanothus) bloeit zich nog hele-
maal blauw. Ook de Hibiscus bloeit door
tot de eerste nachtvorsten het te ijzig
maken. Plant ze in het begin van de
herfst, als de grond nog redelijk warm is
en ze hun volle glorie nog moeten waar-
maken. Ze zullen bloeien terwijl veel
andere planten bezig zijn hun blad op
het mooist te kleuren en veel wat groen
was ineens geel, rood, paars of andere
warme tinten vertoont. En dan die geur
in de herfsttuin!

Bessen in overvloed
Ons woord herfst is eigenlijk hetzelfde
als het Engelse 'harvest': oogsttijd. Tal
van planten staan nu vol vruchten, waar-
van een deel eetbaar is. En dan zijn er de
talloze soorten die niet te eten zijn, zo-
als de prachtige sneeuwbessen (Sym-
phoricarpos) die zelfs een paarlemoer-
glans kunnen hebben, of Callicarpa met
zijn paarse vruchten. Bij Pernettya zijn
ze roze, wit, rood of paars. Ook de klim-
kamperfoelie zit vol bessen tot de vorst
invalt. Omdat vogels niet zo gek zijn op
hulstbessen blijven die lang zitten, het-
zelfde geldt voor de rode vruchten van
Gaultheria, de lage bergthee. De gele
vruchten van de boomwurger (Celastrus)
springen straks open en laten hun hei-
oranje zaadmantels zien. Prachtig voor
een herfstboeket. Zo is er zoveel. De
herfst is de perfecte periode om alles te
planten.

Herfstklusjes in de tuin

De planten kunnen nu wintermooi wor-
den gemaakt. Verzamel mooie bladeren,
wortels, zaden en vruchten voor decora-
tie. Hark het blad regelmatig van het
gras, anders verstikt dat. Het is nu ook
de tijd om zaad te zaaien dat een kou-
deperiode moet ondergaan om te kun-
nen kiemen. Plant voorjaarsbloeiende
bollen, grote en kleine fruitsoorten, hees-
ters en bomen met kale wortels.Tuinplan-
ten die in pot zijn gekweekt kunt u altijd
planten, behalve als het vriest of als het
erg nat is. Snoei zonodig bomen en strui-
ken in vorm. Planten die in het vroege
voorjaar bloeien nu niet snoeien, anders
neemt u de bloemknoppen ook weg.
Haal het afstervende loof bij vaste plan-
ten weg als dat groenblijvers ernaast
dreigt te verstikken. Laat het anders tot
het voorjaar zitten. Ga door met gras-
maaien zolang het gras nog groeit.

De Tuin van het Jaar

Bent u in bezit van een prachtige tuin
die door een professionele hovenier
is aangelegd en bent u daar dik te-
vreden over? Dan had ü dit jaar de
winnaar van 'De Tuin van het Jaar'
kunnen zijn... Eind september wordt
de echte winnaar bekend gemaakt.
Kwalificaties als 'uitdagend', 'origi-
neel', 'perfecte beplanting', 'bijzonde-
re materiaaltoepassing' en 'harmo-
nieus' zullen dan niet van de lucht
zijn. Bovendien wordt er tevens een
persprijs door een jury van prominen-
te groenjournalisten toegekend. Ook
uw hovenier kan voor toekomstige
deelname informeren bij het Hove-
niers Informatiecentrum in Bunnik.
Een ding: de beplanting moet wel vol-
groeid zijn. Prijswinnende tuinen van
de afgelopen jaren kunt u bekijken op
www.hoveniersinfo.nl.

www.tuinweb.nl



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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Zondag 16 november
vlooienmarkt

Sporthal „Beumerskamp"
Breedestraat 39, Doesburg
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-.
„REAN"

Tel. (010) 43 28 696

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
2411 69

HOBBYBEURS
9 november 2003

Bij Zaal

"Bongers"
te Zieuwent

Dorpsstraat 36

Van 10.30 uur tot 17.00 uur
ENTREE € 1.00

KINDEREN TOT 12 JAAR 6RATIS

Kijk voor meer informatie op
WWW. HOBBY BEURS. COAA

Inspiratie

www.iuxaftex.nl

Uw Luxaflex* Inspiration Dealer:

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl

oneru compleet inte ?/ ü

\feervotie inricktinaena

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld. [0315] 24 14 51 t/o de Radstake

DE ALLERGROOTSTE COLLECTIE
JACKS - PARKA'S - BODYWARMERS

O.A.: 14 modellen

O. A.: TRESPASSfK^ 6 modellen

O.A.: Bmodellen
Cook in wind- en waterdicht)

• Klompschoenen al v.a. 20,95
• Werkschoenen 45 soorten v.a. 40,50
• Laarzen gevoerd en ongevoerd
• Bodywarmers actie (sterk) v.a. 23,95

Sokken - hoeden - petten - sjaals - mutsen
colsjaals - thermokleding

SPIJKERBROEKEN DIVERSE LENGTES, OOK GROTE MATEN

CORDUROY BROEKEN MET OF ZONDER WOL, ALLE MATEN
TERLENKA BROEKEN • KLEUREN ALLE MATEN
MILITAIRE BROEKEN ZWART - GROEN -CAMOUFLAGE - ENZ.

Trouwen in stijl
B R U I D S B E U R S IN DE O R A N G E R I E IN RUURLO

dsshow met High Tea

BEVEILIGING • BEWAKING
24 uur
oog voor uw veiligheid

EVENEMENTENBEWAKING

ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

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

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Entree € 15 per persoon

Zondagmiddag 16 november 13.00 uur
Reserveringen:

(0573) 45 11 22
ZALENACCOMMODATBE AVENARIUS

& ORANGERIE RUURLO
Dorpsstraat 2 • 7261 AW Ruurlo

(05
BRUIDSHUIS

BEUER BESSELINK
Nclisscnstraat 23 • 7156 MA Beltnim

Deelnemers:
Ik-ijcr Bcssclink bruidsmode

Videoprodukties ABV
Pearle Opticiens

De Wonerij voor Sfeervol Wonen
Kapsalon Switt Hairfashion

Goudsmid Annemiek lleppe
Pandora Bloom & Style

Stalhouderij Duhbelland
Drukkerij Weevers/Studio Contact

Willem Dane Fotografie
American Dream Oldtimers

(ialaxy Nagel- en Zonnestudio
Bakkerij Hartman

R. Stegeman Herbalife
BVIPM

GEVRAAGD:
standhouders vlooienmarkt
zondag 16 november Sporthal de Veldhoek

Veldhoek (Hengelo).
Voor info of reservering

Javo, tel. (053)4611 212

Hoofdpartner: Topvollcybal Orion Doctinchc-ni

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
» (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Er is meer
op 18 november a.s. bij „'t Zwaantje",
Zieuwentseweg 1, Lichten voorde

met Alianne Koning.
Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u.

Entree: € 5,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.

Wisselink
ADMINISTRATIE » BELASTINGEN •• ADVIES

lid van het College Belastingadviseurs

VOOR ONDERNEMER
EN PARTICULIER

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

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

email ewwisselink@hetnet.nl

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!



Daar kun je mee thuiskomen

Onder dit motto wordt
van 15 oktober tot half december

een landelijke campagne gevoerd om het gebruik
van fietsverlichting en reflectie te verbeteren.
De campagne is een gezamenlijk initiatief
van het Ministerie van Verkeer en Water-
staat, BOVAG Tweewielers, de Fietsers-
bond, provincies, gemeenten en de
politie. Voor zo'n brede actie is
alle reden, want bij een
verkeerstelling uit begin
2003 reed ruim de helft
van de fietsers
in het donker
zonder licht.

Zien en
gezien worden

Een kwart van alle
ongelukken met fietsers

gebeurt in het donker. Ieder
jaar zijn zo'n 10.000 fietsers

betrokken bij een tweezijdig onge-
val in het donker, meestal met een
auto als andere partij. Ruim 500
fietsers raken hierbij zwaar
gewond en zo'n 40 fietsers per
jaar overleven het niet. Het is
zeker niet zo dat al die ongeluk-
ken gebeuren omdat fietsers zon-
der licht rijden. Maar wel staat
vast dat fietsers zichzelf en ande-
ren veel ellende kunnen besparen
door in het donker goed zichtbaar
te zijn. Dat kan eenvoudig, door
altijd licht aan te doen - dus ook
als er straatverlichting brandt! -
en te zorgen dat de reflectie op 'de
fiets in orde is. Met licht aan én
de juiste reflectie zie je beter waar
je rijdt en hebben andere wegge-
bruikers je eerder in de gaten. Dat
voorkomt niet alleen ongelukken
en schades, maar geeft ook een
prettiger en veiliger gevoel. En
niet te vergeten: het scheelt een
hoop ergernis tussen weggebrui-
kers over en weer.

Wat zijn de regels?
De regels voor fietsverlichting en
reflectie zijn eigenlijk heel simpel.
In het donker en bij slecht zicht

(bijvoorbeeld mist)
is het verplicht met

licht aan te rijden. Het
licht voor moet wit of geel

zijn, het achterlicht rood. De
verlichting hoort aan de fiets
bevestigd te zijn - dus niet met
een band om de arm! - en mag
niet knipperen. Reflectie is ver-
plicht achter op de fiets, op de
trappers en aan de zijkant van de
wielen.

Volop keuze in fietsverlichting
Fietsen zonder licht is niet nodig,
want er is tegenwoordig een
breed assortiment verlichting op
de markt. Er is de laatste jaren
veel verbeterd aan comfort,
gebruiksgemak en bedrijfszeker-
heid. Dynamo- en batterij verlich-
ting worden het meest verkocht.
Om de keuze te vergemakkelij-
ken staan de voor- en nadelen
van beide soorten hieronder op
een rij. Zoek je nieuwe verlich-
ting, laat je dan adviseren door
de fietsspecialist in de buurt.
Daar kun je uiteraard ook terecht
voor reparatie van bestaande ver-
lichting. Voor adressen, kijk op
www.bovag.nl.

Daar kun je mee komen
Fietsverlichting getest
De Fietsersbond heeft onlangs
een uitgebreide verlichtingstest
uitgevoerd. Verschillende merken
dynamo- en batterijverlichting
zijn daarbij vergeleken op o.a.
lichtopbrengst, betrouwbaarheid,
waterdichtheid en constructie.
Het volledige testverslag is te
vinden op www.fietsersbond.nl
en in het septembernummer van
de Vogelvrije Fietser. Een gratis
exemplaar daarvan is te bestellen
bij de Fietsersbond, Postbus 2828,
3500 GV Utrecht.

Zonder licht, tegen de lamp
Tijdens de campagneperiode
gaan veel politiekorpsen actief

controleren op het gebruik van
fietsverlichting en reflectie. Wie
zonder licht rijdt loopt kans op
een flinke bekeuring. Dat is
zonde, want met dat geld kan je
heel wat nuttigere dingen doen.
Bijvoorbeeld je licht (laten) repa-
reren of nieuwe verlichting aan^
schaffen.

Voor of achter
geen licht
Voor én achter
geen licht
Geen reflectie
op achterkant,
trappers of wielen

14 euro boete

23 euro boete

23 euro boete

De voor- en nadelen op een rij

Batterij Dynamo

voordelen - geen kwetsbare bedrading - geen extra milieubelasting
- verlichting blijft branden - verlichting zit altijd op de fiets

bij stilstand
- trapt niet zwaarder

nadelen - batterijen zijn milieu-
vervuilend

- er is discipline nodig om
verlichting (plus reserve
batterijen) mee te nemen

- batterijen kosten geld

- bedrading is kwetsbaar
- trapt altijd (ietsje) zwaarder

Meer weten over de inhoud
van de campagne surf naar:
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Win een fiets of een
verlichtingsset
Test je kennis in de fietsverlich-
tingsquiz op www.fietsersbond.nl.
Wie meedoet maakt kans op één
van de 20 gratis verlichtingssets.
De hoofdprijs is een gloednieuwe
Sparta-fiets, met naafdynamo en
automatisch voor- en achterlicht.

Hobbybeurs bij
Zaal 'Bongers'
in Zieuwent
Op zondag 9 november organi-
seert Dini Schepers voor de eer-
ste keer een grote hobbybeurs
in Zaal Bongers, Dorpsstraat 36
te Zieuwent.

Ruim 40 hobbyisten uit Twente en
de Achterhoek zullen hun hobby's
demonstreren en tentoon stellen.

WAT IS ER ZOAL TE ZIEN
Groen decoratie, pentekeningen,
fantasiepoppen, speksteen bewerken,
houtsnijwerk, houten speelgoed, be-
zems, luiertaarten, kaarsen, warmte
zakken, kaarten en vele anderen.

WAT MOET MEN VOORAL ZIEN:
De heer en mevrouw Te Lintelo uit
Ruurlo met handgemaakte kaar-
sen, mevrouw Bannink uit Ruurlo
met herfst kransen, de heer Kip
uit Doetinchem met pentekenin-
gen en mevrouw Heuzinkveld uit
Lichtenvoorde met houtsnijwerk.
Kom langs voor hobby-ideeën, ma-
teriaal of voor een leuk cadeau
voor sint of kerst.

Kijk voor meer informatie op onze
internetsite www.hobbybeurs.com

Graag tot ziens op zondag 9 no-
vember in Zieuwent. (Zie ook de
advertentie).

Meer
inspiratie van
Luxaflex®
Op basis van kwaliteit, be-
trouwbaarheid, serviceniveau
en vakmanschap is De Wonerij
te Ruurlo gekozen tot Luxa-
flex* I nspiration Dealer.

De Wonerij heeft sinds kort een
complete Luxaflex® Inspiration
Shop in de winkel staan.

In deze shop kan worden kennis-
gemaakt met de gehele collectie
van het merk Luxaflex®. Dit is te
vens dé plek waar als eerste de
nieuwste collecties kunnen wor-
den bewonderd, een vrijblijvend
hoog kwalitatief advies gegeven
wordt en de vele mogelijkheden
van alle Luxaflex®-producten in
de collectieboeken kan worden
teruggevonden.

Indien een compleet beeld van
het Luxaflexw-productaanbod ge
wenst is, dan is de Luxaflex® In-
spiration Dealer De Wonerij de
aangewezen plek. (Zie ook de ad-
vertentie.)

Minister de Geus in Zutphen
Het bestuur van CDA regio-
kring Stedendriehoek heeft de
minister van sociale zaken, dhr.
A.J. de Geus, bereid gevonden
op dinsdag 11 november naar
de regio te komen om met men-
sen uit deze regio te praten over
'Het sociale gezicht van het CDA'.

De minister wordt ontvangen in
de Outokumpu zaal van De Hanze
hof, Coehoornsingel l te Zutphen.

WIL MEN MEEPRATEN?
Zorg dan dat men erbij is op 11
november a.s.

Sportmedicus
Kor van Hulten naar Vorden
Dinsdagavond 11 november a.s.
verzorgt sportmedicus Cor van
Hulter uit Bunnik een avond
over hartslagmeters, trainings-
programma's en sportvoeding.

Van Hulten is zelf een fanatiek
fietser en is een van de weinige

Nederlanders, die de '100 cols' in
Frankrijk heeft bedwongen.

Hij maakte fietstochten over de
hele wereld.

Zo fietste hij onder andere op 4300
meter hoogte in het Andes Geberg-

te in Equador. Als medicus ver-
zorgt hij de medische column in
het blad 'FietsSport' van de NTFU.

Volgens van Hulten is een juiste
trainingsopbouw een belangrijke
voorwaarde voor het leveren van
een goede prestatie.

Het dragen van een hartslagmeter
is daarbij een belangrijk hulp-
middel.

Tijdens de avond worden diverse
tips gegeven voor het opzetten
van een evenwichtig trainingspro-
gramma, waarmee o.a. blessures
kunnen worden voorkomen.

De avond wordt gehouden in het
pand van Freewheel aan de Net-
werkweg in Vorden.

Vanwege het beperkte aantal plaat-
sen wordt reservering aanbevolen.

Dit kan telefonisch of per email
info@freewheel.com

Bruidsbeurs in de
Orangerie te Ruurlo
Op zondag 16 november vindt
er een unieke bruidsbeurs
plaats op een evenzo unieke lo-
katie: De Orangerie van kasteel
Ruurlo.

Het wordt een feestelijke en com-
plete bruidsbeurs waarbij aan-
staande bruidsparen, familie en
vrienden, zich kunnen oriënteren
op al de zaken die een huwelij ks-
dag onvergetelijk maken.

De beurs is een actieve, dynami-
sche happening waarbij de presen-
tatie in combinatie met een High
Tea zal worden opgezet.

Bruidsmode van het gerenom-
meerde bruidshuis Beijer Besse
link en de catering wordt verzorgd
door Hotel-Restaurant Avenarius

staan garant voor een presentatie
op niveau.

Een tiental bedrijven, allen uit een
verschillende branche, zullen aan-
wezig zijn om u te adviseren en
hun mogelijkheden te tonen.

Zoals Albert Bakker Video, Pearle
Opticiens, De Wonerij, Kapsalon
Swift, Goudsmid Annemieke
Heppe, Pandora Bloom & Style,
Willem Dane Fotografie, Studio
Contact/Drukkerij Weevers, Bak-
kerij Hartman, Stalhouderij Du-
belland en de American Dream
met bruidsauto's.

Kortom een evenement dat
'aanstaanden' niet mogen missen.
Voor reservering van kaarten zie
de advertentie elders in dit blad.
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JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1 859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers

totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
] 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!

Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

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

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

deBos

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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

Weevers

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

AKMOWORKS
vest
mt. s - xxl

AKMOWORKS
blouses
mt. m - xxl
div. ruitdessins
norm. 13,95
nu:

dunte
FASHION J

mode voor het hele gezin



BESTSELLER!

GEGARANDEERD.

NERGENS
GOEDKOPERE

"We st heppen niet graag op,
maar on_e salades zijn deze week
de lekkerste en de voordeligste!"

BESTSELLER!

20% meer inhoud

PLUS
Salades
Ei-bieslook, Hawaï
of sellerie
Bakje 150 + 30 gram O89

BESTSELLER!

PLUS
Huiswijn
Rooiwijn
of Droè Steen
Heerlijke wijn uit
Zuid-Afrika
Fles 1 liter

••••- •

* i<
Marloes van de Graaf, medewerkster versafdeling,

PLUS Van der Vlist in Bergambacht

Page toiletpapier
Pak 24 rollen

DKOPER

SI79

Chiquita
bananen

Kilo

Oï89

Calvé
Snacksauzen
Diverse soorten
Flacon 500 ml.

l flacons +
gratis poppetje

Bij aankoop van Pipo-actieproducten
ontvangt u deze week:

Bertolli
Olijfolie
Classico, extra vierge
of delicate
Fles 500 ml.

Lipton
Ice tea
Diverse soorten
Fles 150 cl.

3 flessen +
gratis poppetje

Op 20 november gaat de bioscoopfilm 'Pipo en de

p-p-Parelridder' in première. Leuk om samen met de kinderen

naartoe te gaan! Om alvast een voorproefje te hebben, kunt u

nu alléén bij PLUS alle figuurtjes uit de film verzamelen. Want

u krijgt zo'n poppetje bij een aantal Pipo-actieproducten.

Helemaal gratis. Elke week heeft u de keuze uit 2 poppetjes.

Maar... wees er snel bij, want op=op.

Malse
krop sla

GEGARANDEERD

ERGENS
EDKOPER

BESTSELLER!

GEGARAND

NERG
GOEDK

Sucadelappen
Kilo

Mager
rundergehakt

Kilo

Iglo
Spinazie
Gehakte spinazie of
spinazie a la crème
Pak 750 gram,
mini porties

Hertog
Luxe ijs
Ovals
Diverse smaken
Bak 875 ml.

Rexona
of Dove
Deospray,
stick of roller
Diverse soorten
Per stuk
50-150 ml.

RUIM 1000 ARTIKELEN IN PRIJS OM UAAG'.
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
45/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 november 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste1.i
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