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Indoor Sport Vorden
blijft zich vernieuwen

Overname van advertenties/berichten is verboden

wacht dat mensen die bij ons
"Sport- Med" zullen doen, voor ons
een soort lopend "reklamebord"
zullen worden. De toekomst van
de sportschool zal worden dat de
mensen meer en meer doelbewust
gaan sporten", zo zegt Jaap Hesse
link.
Intussen is er bij "Indoor Sport
Vorden" ook gewerkt om enkele
minpunten (zoals Hesselink dat
omschrijft) weg te werken. Een
doorn in het oog zijn nog steeds de
parkeerfaciliteiten rond de sportschool. Inmiddels kunnen er circa
60 auto's parkeren. De huidige
parkeergelegenheid is desondanks

nog niet voldoende. Met name bij
het wisselen van de lessen ontstaan er zo nu en dan problemen.
Men is druk doende hier oplossingen voor te zoeken.
Intern zijn er de afgelopen maanden ook nog wat aanpassingen ge
daan. Zo heeft caesar- therapeut
Melle Steringa een permanente
praktijkruimte. De ruimte waarin
zich de sauna, dompelbad e.d. be
vindt, heeft een "facelift" ondergaan.
Kortom "Indoor Sport Vorden",
met bezoekers vanuit de naaste
regio, blijft letterlijk en figuurlijk
volop in beweging.

Thema van de startzondag op 16 september in deDorpskerk

(OP) Gezocht!!!!! ?????
De gezamenlijke startzondag
2001 van de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Gemeente staat in het teken van
elkaar opzoeken, elkaar ontmoeten.
Hoe gaan we om met medekerkgangers die we niet echt kennen,
zich anders gedragen, vreemden
in onze kerken zijn, nieuwkomer
zijn? In de dienst en daarbuiten,
voor en na de zondag, wat doen we
er mee, hoe gedragen we ons ten
opzichte van die ander.

Jaap Hesselink, eigenaar van
"Indoor Sport Vorden" staat erom bekend dat hij steeds "in" is
voor vernieuwingen. Met andere woorden steeds zoeken en
kijken of bijvoorbeeld de apparatuur in de sportschool aangepast dan wel uitgebreid moet
worden. Uiteraard met als oogmerk de sporters plezier in het
sporten te geven en daarbij tevens aan klantenbinding te
doen. Want ook bij een commerciële sportschool geldt immers dat de "kost vaak voor de
baet" uit zal moeten gaan.
Zo heeft Jaap Hesselink onlangs 18
nieuwe fietsen voor het beoefenen
van "indoorcycling" aangeschaft.
"Hier wordt heel veel gebruik van
gemaakt. Men fietst als het ware
op een parcours bergje op- bergje
af. Het parcours wordt door de instructeurs samengesteld met daarin telkens wat verrassingselementen verweven.We onderscheiden
hierbij drie categorien. Voor de re
creanten, waaronder veel huisvrouwen, een laagdrempelige les
met een tijdsduur van 45 minuten.
Dan zijn er nog de sporters in het
algemeen en de mountainbikers
en wielrenners die de lat voor zich
zelf duidelijk wat hoger leggen.
Tijden de les kunnen de deelnemers, die worden bijgestaan door
instructeurs, zelf de intensiviteit
bepalen", aldus Jaap Hesselink die
stelt dat veel leden van de sportschool wekelijks kiezen voor b.v. 2
lessen van 30 minuten fietsen en
30 minuten fitness. Uit de praktijk
blijkt dat veel sporters, hebben ze
eenmaal met Indoor Sport Vorden
kennis gemaakt, ze daar jarenlang
blijven sporten.

"Wil je dat ze blijven komen dan
moet je ervoor zorgen dat indien
mogelijk, je telkens met wat
"nieuws" komt", zo zegt Hesselink
die eraan toevoegt datje daardoor
als sportschool heel veel moet investeren. Gelukkige bijkomstigheid voor hem is dat hij, zoals hij
zelf formuleert, twee rechterhanden heeft Het onderhoud van de
apparatuur doe hij allemaal zelf!
Binnenkort komt "Indoor Sport
Vorden" inderdaad weer met "wat
nieuws" op de proppen. Momenteel beschikt men onder meer over
"airmachines", fitnesstoestellen
die weerstand geven door middel
van luchtdruk. Deze cardio- fitnesstoestellen worden vervangen
door nieuwe. Bedoeld voor oefeningen om de spieren te versterken. Jaap Hesselink introduceert
daarbij het zogenaamd "Sportmed" programma. Afgeleid van
sport-medisch.
"De sporters komen bij onze bewegingsadviseur en maken hun wensenpakket kenbaar.Samen stellen
ze dan het pakket samen, zodat de
sporter weet wat hij hij of zij het
beste kan doen. Ook kunnen daar
outdoor activiteiten zoals bijvoorbeeld tennissen of hardlopen bij
betrokken worden. Dan wordt een
bepaald doel gesteld, wel zodanig
dat dit haalbaar is. Wij begeleiden
ze daarbij. De deelnemers krijgen
dan een combikaart , waarin alle
activiteiten die ze doen via de computer worden opgeslagen.
Men heeft dus zelf het programma samengesteld en kan continu
zien hoeveel punten men heeft.
De inspanningen die men doet
worden namelijk in punten omgezet. Een bepaald puntentotaal
geeft aan in hoeverre de sporter

zijn doelstelling heeft gehaald", zo
zegt Jaap Hesselink.
Bij "Sport-med" wordt Indoorsport
Vorden ondersteund door "Action
Point", de leverancier van de apparatuur. Jaap Hesselink heeft samen met Doe Krauts en Joanne
Hendriks, fitness-manager en tevens zijn "rechterhand", een opleiding gevolgd bij "Action Sport".
Overigens kan de functie van Joanne het beste omschreven worden
als "Sport Manager". Behalve lesgeven (aerobics, body-power, step
aerobics, tae-bo, spinning noem
maar op) houdt zij zich ook met
personele zaken bezig. Tussen
twee haakjes bij "Indoor Sport Vorden" werken 12 personen, omgerekend in uren zes "vaste krachten"!
Joanne Hendriks: "Om al deze taken te kunnen doen, volg ik ook
regelmatig zelf lessen. Zeg maar
een soort bijscholing. Nog even te
rug naar "Sport- Med". We waken
ervoor dat de grenzen van de sporters niet worden overschreden.
Wanneer wij twijfels hebben over
gezondheid e.d. dan adviseren wij
ook wel om eerst de dokter te raadplegen. Wij investeren heel veel
tijd in een nieuwe klant en dat
wordt gewaardeerd".
Jaap Hesselink:"alvorens we definitief met "Sport-Med" gaan
draaien gaan we eerst een aantal
mensen testen om te kijken hoe
het allemaal uitpakt.
Een van hen is Arjan Mombarg die
als nationaal bekende skeeler en
marathonschaatser, zo vaak hij
maar wil bij ons mag sporten".
Hesselink heeft een rotsvast vertrouwen in deze nieuwe ontwikke
ling van sport beoefenen. "Ik ver-

Dit jaar is er een scala van activiteiten na de dienst, het accent ligt
ontmoeten bij een kopje koffie/
thee/glaasje fris zowel voor de
dienst als na de dienst, zo mogelijk
buiten. Een ander element is muziek, actief of passief bezig zijn
met, luisteren naar.
Voor de kinderen zijn er na de
dienst wel een paar activiteiten
rond de kerk, een vuurtje, een
broodje. Iedereen jong en oud is
van harte welkom in en om de
Dorpskerkü! Zie ook de weekenddiensten.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur, startzondag in de Dorpskerk, ds.
D. Westerneng.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 september 10.00 uur ds. RA van Oosten, Warnsveld.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur, startzondag, ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rouw- en
trouwkoor.
R.K. kerk Vïerakker
Zaterdag 15 september 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 16 september 10.00 uur Woord/communiedienst.
Weekendwacht pastores
16-17september f. Hogenelst, Lochem, tel.: 0573 - 25 14 57.
Weekenddienst huisartsen
15-16 september: dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, Vorden, tel.: 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 14-21 september apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, telefoon (0575) 57 24 95.
Tandarts
15-16 september W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.3012.00 uur.

"Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenluds Het Spittaai poyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519,30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen It5.00--l6.30 en 17.45-19,00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na Overleg).
Kraamafdeling i0.30-11.30, 15,30-1645 en 18.45~19.30 uur.
MAZ iedere avond 18.30-19,45 uur en op woensdag-, zaterdagén zondagmiddag van 15.0Q-15;45 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 dé politie te
Lochëm; Larenseweg 30, 7241 CN Löchem, tel (0900) 88 44.
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g.i0570) 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 worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet;
www.destiepel.nl * E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0900) 88 06 (22 ct/min),
NTN Thuiszotg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63Ï
Steunpunt Winterswijk tel- (0543) 53 10 53.
Pedicure L. Evers-jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastcel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel (0575) 52 72 46; mévrWentink. tel. 55
24 92:: Y. Roelofs (0575) 44 19 42:
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 55 67 67.
Gehandicapten Platform Vprden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweglc, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8,30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22,
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, tejefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het jebbink 4aJ tel. (0575) 55 27 49
of (0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar: Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14,00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantpor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdagvan 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, dpnderdagrvrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherniing tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999:
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66
Klachten en Infonnatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41 • Overige dagen van 9.0(H
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr: (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pei^onenjijannering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidycrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
;uur,: tel.553405.
; : Ü; :i iL:;.T. : !;.•• : ' ; : ;r.;/;,..;. • ; : ; :
8QS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige HuVpverJening 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 Ouderenzoi^g Vorden/

Ruurio, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel: 55 34 05.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte Van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Infb/aanmeldén vu de SVVÖV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 5534 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo
seweg 40, Ruurio, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Aiine):
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Huinanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19,00 en 20.00 uur).
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
ol inlichtingen (5,- (€2,27) extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te worden, wordt hiervoor f5,- (€2,27) administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Wij, jong enthousiast gezin,
zoeken i.v.m. werk op 'De Vijfsprong' leuke ruime woning
te huur in Vorden of omgeving. Tel. (0545) 47 77 27.

• Te koop: Philips zonnehemel, inklapbaar. Nieuw gekocht in december 2000 voor
f 1400,-, 5 maand gebruikt, garantie tot december 2001, nu te
koop voor f 975,- (vaste prijs!)
Tel. (0573) 45 32 46 / 06 100
95 946.

• Jonge zelfstandige meid
zoekt woonruimte. Tel. (0573)
4511 31.

• Slanker en fitter voor, tijdens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblij• Hoi, oppasmoeder zoekt er
vend
info op werkdagen (van
nog een kindje bij voor een
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
paar dagen per week bij mij
• Gevr.: Flinke hulp in de tel. (0575) 57 21 27.
thuis. Tel: (0575) 55 38 39.
huishouding. Zelfstandig kunnen werken, ± 2 ochtenden
• Voetklachten? Voor inforp.w., tel. mevr. Gatacre (0575)
matie of een afspraak kunt u
• Zelf kleding maken.
55 66 55, na 18 uur op werkd.
bellen naar Gerke Bikkel, gedi(b.g.g. (0575) 55 67 57), ook
Maar nog niet eerder geplomeerd pedicure. Tel: (0575)
hulp in de paardenstal enkedaan? - of bij bepaalde din55 41 04.
le ochtenden p.w.
gen nog hulp nodig? Kom
dan op naaicursus.
• Laatste ronde! Restanten
• Aloe-Vera producten inPatroon tekenen. Wil je
opruiming
nu
halve
prijzen!!
• Gevr: Flinke hulp in de
formatie en verkoop. Jannie
patronen op maat leren
Wereldwinkel Vorden.
huishouding. Zelfstandig kunNijkamp, Warnsveld, tel. 0575maken en naar eigen idee,
nen werken, ± 2 ochtenden
521316 of 553632.
omdat
je geen goede pa• Exclusief bij Wereldwinkel
p.w., tel. mevr. Gatacre (0575)
tronen kunt vinden of om je
55 66 55, na 18 uur op werkd.
Vorden: Macadamia- en avo• Gevraagd: Huishoudelijke
eigen ideeën toe te pas(b.g.g. (0575) 55 67 57), ook
cado-olie. Geeft net dat lekkehulp voor ± 1 of 2 dagdelen
sen? Kom dan op tekenhulp in de paardenstal enkere smaakje aan uw gerechten.
per week in Vorden. Brieven
cursus. Alles onder gedile ochtenden p.w.
onder nr. 17-5, Bureau Contact,
plomeerde begeleiding.
• Heeft u last van wespen,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Patroon op maat. Wan• Wilt u leren knippen en
mieren of ander ongedierte?
neer je geen standaard
naaien of de kneepjes van
Bel dan OBS Vorden voor een
• Jonge zelfstandige meid
maat hebt, geen leuk pahet vak leren? Dat kan bij l.
snelle bestrijding. Tel. (0575)
zoekt woonruimte. Tel. (0573)
troon kunt vinden, of een
Kroese-Olthof, Het Kerkspel
553283, b.g.g. 0651106955.
4511 31.
bijzonder ontwerp zoekt:
28 Vorden, tel. (0575) 55 10 53.
Laat dan een patroon op
• Peuterspeelzaal "1 Kraankui• Regelmatig te koop: jonge
maat
tekenen.
Agnes
• Te koop: 260 oude ansicht- bruine leghennen. Ten Hakentje" te Kranenburg, Vorden
Geurts-van
Zandwijk,
Dr.
kaarten f 750,-.
organiseert op zaterdag 15
gen, Waliënsestraat 178, WinA.Ariënsstraat 15, Steendeseptember
een
kinderkledingTel: (0315) 65 38 45.
terswijk, tel. (0543) 51 31 86.
ren, tel. 0575-452137.
en speelgoedbeurs. Boven• Gevraagd: Huishoudelijke
• Het kan nog: afgeschreven dien zijn er allerlei andere leuke
activiteiten. Wat??? Kom gezelhulp voor plm.. 21/2 uur per
boeken voor f1,- bij de bibliolig kijken, dan weet je het.
week. Tel: 55 39 06.
theek. Neem uw kans!
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

f*98
kilo

NU

\Jf

5
S
8
8
8

999
500 gram

van 4.99 voor

J^HiB

Lay's superchips
zak a 200 gram a 2 59

8
|

O zak halen ^ fc zak betalen

8

49

krat 24 flesjes

NU

D.E. aroma rood koffie
500 gram

-f7

• m M

98

NU

51

Roomboter stroopwafels
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Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur l zaterdag van 8.00- 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

GALLSGALL
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Wessel

Thijs Albertus

Wessel is geboren op woensdag 29 augustus 2001.

Thijs is geboren op 4 september 2001, weegt
4250 gram en is 54 cm lang.

Gerrit Jan

.

. .

Johanna Hendrika Voskamp-Wonnink
Kinderen en kleinkinderen.

Tom & Monique van Zeeburg-Schouten
Handelstraat 13
6961 AA Eerbeek
telefoon: (0313) 65 05 26.

y;

Hiermee willen wij een ieder bedanken die met ons
heeft meegeleefd na het overlijden van onze lieve
zorgzame moeder en oma.

André, Monique en Daan Klein Geltink
"De Poeiert"
Galgengoorweg 3
7251 JC Vorden
September 2001.

Wiersserbroekweg 18
7251 LG Vorden
Tel. (0575) 55 66 06

. . . .
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21 september 1951 - 2001
Wij gaan trouwen
Dankbaar en blij hopen wij

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

Michél Hof s

Gerrit en Annie Ganitsen

en

Daniëlle Rouwhorst

samen met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

op 20 september 2001 om 13.00 uur in het stadhuis van Ruurlo.
Als u ons daarmee wilt feliciteren bent u van
harte welkom op vrijdag 21 september a.s.
van 15.00 tot 17.00 uur in café/restaurant
'Den Bremer', Zutphen-Emmerikseweg 37 te
Toldijk.

De receptie is van 15.30-17.00 uur en zal gehouden worden in café restaurant "De Nieuwe
Aanleg", Scheggertdijk 10 te Almen.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd.

Gerharda Antonia Eggink
weduwe van T. Veltkamp
op de leeftijd van 75 jaar
Vorden

Familie's Eggink
van de "Hooge Weide"
neven en nichten

Laren, 7 september 2001.

Ludger 8, 7234 TD Wichmond
l

—

Ons adres is en blijft:
Biesterveld 84, 7251 VT Vorden

--

s

:»•

:f

Algemene kennisgeving

15-9-1976

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster en tante

15-9-2001

'Die t ambacht wel verstaet,
daar hij van leven moet,
en die t niet wel alleen,
maar wel en géérne doet
geniet het hoogst geluck
dat yemant mag begehren...'

25 jaar
getrouwd

•

Edi en Gerrie Aalderink
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte welkom op zondag 16 september
14.00 tot 17.00 uur in zaal "Den Bremer", ZutphenEmmerikseweg 37 te Toldijk.

...

...

B. Teerink - de Waard
L Teerink - Bakker
D. Hekkelman - Teerink
J. Teerink
M. Wuestenenk

Velp:
Giethoorn:
Vorden:
Hengelo:

Neven en nichten.
Vorden, september 2001.

Jan Bomer
molenmaker
weduwnaar van Cina Theodora Garretsen

Hoogstraat 8, 7227 NJ Toldijk
. . . .—...

Hij wilde 100 worden.
Temidden van ons heeft hij dit mogen bereiken.
Dankbaar voor alles wathij voor ons heeft betekend,
delen wij u mee dat heden rustig is ingeslapen

Jantje Vrieze - Bannink

. ... —.

* 29 augustus 1901
Hengelo Gld:

Zo gewoon
en toch zo bijzonder.
Zo alledaags
maar steeds weer een wonder.

Nieuwegein:
Vorden:

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Dirk Hermanus Hendricus
op 9 september 2001. Hij weegt 2990 gram en is
49 cm. lang
Freddy en Mariska van Ditshuizen
Weppel 2
7251 VW Vorden
tel. (0575) 55 44 21
Wilt u Dirk komen zien, bel dan even,
anders slaapt hij misschien.

Ermelo:

f 3 september 2001
Sini Mulder - Bomer
Henk Mulder t
Piet en Nan
Eddy
Dorien en Henk
Emily en Cylia
Jo Golstein - Bomer f
Johan Golstein
Jan en Ans
Ruben en Margot
Dorée en Ed
Janneke en Frank
Jim en Corine

hebt beslotten um op 21 september 2001
um 13.00 uur te goan trouw'n in 't gemeentehuus kasteel Vorden in Vorden.
Receptie holle wie op 21 september van
15.30 uur tot 18.00 uur op de boerderieje 't
Timmermanshuus, Riethuisweg 2 te Vorden.

Johanna Hendrika Rietman-Hesselink
weduwe van G. Rietman
op de leeftijd van 77 jaar
Dinxperlo:

Varsseveld:

Julianalaan 9
7251 EP Vorden
De begrafenis heeft zaterdag 8 september jl. plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle verpleegkundigen en
verzorgenden van ZorgGroep Oost-Gelderland die
in de afgelopen jaren zorg hebben verleend aan opa
en oma.

Mariska en Dirk verblijven momenteel
in het Spitaai te Zutphen.

Bert Wagenvoort en
Louise van der Stelt

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Leeuwerikweide te Zutphen is heden rustig ingeslapen
onze lieve moeder en oma

Vorden:

Riky ten Hoopen-Rietman
Piet ten Hoopen
Peter
Anouk en Remön
Gerda Wildenbeest-Rietman
Hennie Wildenbeest
Danny
Mariska
Marion
Jan Rietman
Rianne
Marije

Bart
Zutphen, 7 september 2001.
Correspondentieadres:
Baakseweg 2
7251 RH Vorden

In dankbare herinnering gedenk ik,

Jan Bomer
In het leven molenmaker bij G. ten Have
Ik wens de familie veel sterkte toe.
Gerda te Velthuis-ten Have

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
dinsdag 11 september van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4" te Vorden.
De uitvaartdienst wordt gehouden woensdag 12
september om 10.30 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum Monuta. Voorafgaand aan de dienst
is er eveneens gelegenheid tot afscheid nemen van
10.00 tot 10.15 uur. Aansluitend zal de begrafenis
plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Na jaren van afnemende gezondheid is overleden
onze lieve schoonzus en tante

Lekker nagenieten
in eigen land

Buitenlampen
Tuinverlichting

Johanna Hendrika Rietman-Hesselink
op de leeftijd van 77 jaar
Fam. A. Hesselink-Kloppers
Fam. Joh. Rietman
Fam. B. Rietman
Fam. J.W. Rood
Fam. A. Rietman
Fam. L.J. Rietman
Fam. W. Rietman
Fam. J.W. Rietman

assortiment
Keuze uit meer dan 80 stuks.

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

De Welkom Thuis weken

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

Zutphen, 7 september 2001.

anzelfsprekend wilt u het vakantiegevoel zo lang mogelijk vasthouden. Gelukkig kan dat tijdens de
Welkom Thuis Weken bij de Keurslager. Waar u nog even heerlijk kunt
smullen van die typisch buitenlandse
specialiteiten.

V
„Veilig in Jesus armen"
Bedroefd delen wij u mee dat na een leven vol liefde en zorg voor ons allen, in haar eigen vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en opoe

MIJN

MANIER

VAN KANKERBESTRIJDING

GIRO 26000

Warnsveld:
Vierakker:
Eefde
Warnsveld:
Exel:
Warnsveld:

Riekie en Henk Hammers
Hans t, Bea en Dinand-X\nne
Henk en Margaret
Jan en Willie Rietman
Henry en Henny
Martin en Karin
Alie en Adrie Kloosterboer
Evelien en Arjan
Hardy en Heidi
Lammert en Jannie Rietman
Eddy, Joke en llko, Marijke
Willemien en Arend Dijkstra
Jolanda en Gerrit-A/far/e/ce
Arnold, Henk Jan
Hennie en Hendrik Maalderink
Herman en Martiene
Anja en Freddy

9 september 2001
"Groot Starink"
Geesinkweg 11, 7231 RE Warnsveld
Moeder is thuis, waar gelegenheid is tot bezoek.

Onze dank gaat uit naar de Thuiszorg voor de
liefdevolle verzorging
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
13 september om 13.00 uur in de Ned. Herv. Martinuskerk te Warnsveld, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Vordenseweg te Warnsveld.
Gelegenheid tot afscheidnemen vanaf 12.30 uur in
de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren
in café De Pauw, Rijksstraatweg 11, te Warnsveld.

Deze week speciaal aanbevolen:

Zeeuws spek,

leven
Een leverziekte kan ook u overkomen.
Behandeling van chronische leverziekten is moeilijk, vaak ontoereikend
en kostbaar. De Maag Lever Darm
Stichting zoekt naar nieuwe behandelingen en medicijnen om patiënten
met een leverziekte te kunnen helpen.
Uw hulp is daarbij onmisbaar. Zonder
lever is er immers geen leven.

lappen, 500 gr.

Gebraden runderrol lade 100gr.

4 gemarineerde
kipfilets,

Hendrika Johanna Rietman-Oortgiesen
op de leeftijd van 90 jaar
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

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

898

T 79 Varkensoester,
£

Met port salut kaas

11

fl A

700 9ram

Hongaarse salade,
700 gr.

2

59

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

MAAG i
LEVER
DARM
STICHTING

^A^k&Mé^A

Maag Lever Darm Si" l i n
Postbus 430, 3430 AK Nieuwegeir

Steun de Maag Lever Darm Stichting.
Giro 2737

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
het gezin is op 94- jarige leeftijd overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Winkels - Meulenbrugge
weduwe van Jan Winkels
Vorden:

Lochem:

H.G. Winkels
W.A.M. Winkels - Nijland
Egbert en Patricia
Arnold
H.J. Winkels
A. Winkels - Klein Horsman
Erna en Gerrit

Wij bedanken de medewerkers van de Hoge Weide
afdeling Nettelhorst te Lochem voor de liefdevolle
verzorging.
Wederom zijn wij getroffen door het overlijden van
onze lieve oudste schoonzus en tante

4 89 Magere runder-

100 gr.

Hendrika Johanna Rietman-Oortgiesen
weduwe van Hendrik Jan Rietman
op de leeftijd van 90 jaar

Natuurlijk biedt de Keurslager u ook
in de rest van het jaar ruime keus uit
bijzondere lekkernijen. Tips en recepten vindt u volop in het blad 'Koken
met de Keurslager' of op
www.keurslager.nl. Welkom thuis!

9 september 2001
Schoolhuisweg 6
7241 RM Lochem
De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 13 september om
13.00 uur in uitvaartcejitrurh Kampermanï Zutphenseweg 91 b te LochemT
Aansluitend! zal dde begrafenis plaatsvinden op de
Nieuwe Begraafplaats te Lochem.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het uitvaartcentrum.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

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

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

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

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde bezorgers(sters)
voor het bezorgen van tijdschriften e.d. In Vorden kom.
En in het buitengebied omgeving:

Warnsveld, 9 september 2001.

Zutphenseweg, Rietgerweg, Almense-

Voor kinderen
met een handicap
is vakantie
heel ver weg
Steun de zomeraclie gifO 552000

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

weg. Wildenborchseweg, Gazoorweg
Inl. Media Expresse G. Kremer
Tel: (0573) 45 25 32
Postbus 49, 7261 AA Ruurlo

RDEN
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ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
In verband met het jaarlijks reisje voor het gemeentepersoneel
is het gemeentehuis op vrijdag 14 september gesloten.

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 A wb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 17 september tot en met 26 oktober 2001, ter inzage het besluit pp de aanvraag van:

OORRANG BESTUURDERS VAN RECHTS
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Vanaf l mei dit jaar hebben alle bestuurders van rechts voorrang gekregen. U heeft inmiddels de tijd gehad om aan deze nieuwe maatregel te
wennen. Wanneer u op gelijkwaardige kruisingen (kruisingen waar de
voorrang niet geregeld is) fietsers, snor- en bromfietsers van rechts voorrang verleent, gaat dat waarschijnlijk al automatisch. Vermoedelijk bent
u ook wel situaties tegengekomen op verkeersaders of gevaarlijke kruis-,
punten, waar de voorrang nu geregeld is met behulp van verkeerslichten,
haaientanden en/of verkeersborden. Op deze manier hebben wegbeheerders een veilige invoering van de nieuwe maatregel mogelijk gemaakt.
De voorrangsregels zijn eenvoudiger en duidelijker geworden. Nederland
heeft nu dezelfde voorrangsregels als de landen om ons heen. En dat is
wel zo makkelijk.

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

maatschap Hendriksen
Wiersserbroekweg 3
7251 LG Vorden
Wiersserbroekweg 3
uitbreidingsvergunning voor een agrarisch
bedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voorzover thans re-ken ing valt te houden niet toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in r Ie directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschn/ten in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur
woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

Politiecontrole
In de periode augustus tot december gaat de politie extra controleren op
de nieuwe maatregel. Van augustus t/m oktober zullen de controles zich
met name richten op de snelheid waarmee motorvoertuigen gelijkwaardige kruisingen naderen. Wanneer u namelijk met een te hoge snelheid
een kruising nadert en pas op het laatste moment stopt, kunt u bestuurders van rechts niet op de juiste wijze voorrang verlenen.
Fietsers zichtbaar van rechts
In de periode oktober-november worden (brom)fietsers extra gecontroleerd op zichtbaarheid (verlichting en reflectie). Om ook in het donker ervoor te zorgen dat u als fietser voorrang krijgt, is verlichting heel be
langrijk. Als het donker is wordt u beter gezien met goede verlichting
voor en achter, zijreflectie op de fietsbanden, een achterreflector en re
flecteren in de trappers. Een witte voorreflector en reflecterende mate
rialen op uw kleding vergroten deze zichtbaarheid nog eens. Pas als je ge
zien wordt, kun je voorrang krijgen!

, v,

aanvrager

inhoud

Het Hoge 36

Vereniging voor
Protestants Christelijk
Onderwijs te Vorden

vergroten onderwijsgebouw

Biesterveld 24

M. Dekkers

bouwen bergruimte

Aanleggen
Plaats

aanvroger

inhoud

Vereniging NatuurBaakseweg
ongenummerd monumenten
(terrein ten
zuiden van
parkeerplaats
"De Doodslag")

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 17 september tot en met 26 oktober 2001 ter
inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan mevrouw G.TJ.
Eggink-Groot Roessink, Rietgerweg 4, 7251 HD Vorden, op 6 maart 1990
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
L, nummer 326, adres inrichting: Rietgerweg 4 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in om de overdracht van (bruto) 925 kilogram NI 13 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van maatschap Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vorden, mogelijk te maken.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productieruimte voor 681 kilogram NH3. De depositie neemt met 57,6% af van
5171,3 naar 2192,5 mol.

ERGUNNJNGEN

Bouwen
Plaats

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet
bestuursrecht)

vrijstelling

het vergroten van een
parkeerterrein

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

Beroep
tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 27 oktober
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
••OIMTI-. HUIT-

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Unieke jongeren 'spelen'
Lagerhuis op avond van Normaal

Terwijl in Toldijk de T-shirts aan gen een brief met een oproep om
flarden gingen bij het optreden mee te doen. Tot verrassing van de
van Normaal kwamen zaterdag- commissie reageerden tientallen
avond ongeveer zestig jongeren jongeren op de brief.
tussen de 16 en 32 jaar keurig ge.
kleed naar het Ludgerusgebouw En van de zestig jongeren wilden
van Vierakker, om een avondje LA- er maar liefst meer dan twintig
ook daadwerkelijk mee discussie
GERHUIS te spelen.
ren. En zo geschiedde. Als Paul
Dit is zo uniek, omdat de avond Witteman was gevangenispastor
werd georganiseerd door de Willi- Ed Wassink uit Zutphen aangebrorduskerk en juist deze leeftijds- zocht om de avond te leiden. Marcategorie staat meestal niet te cel van Dam werd vervangen door
dringen bij zulk soort avonden. pastor Ben Hagemans uit Zutphen
Het was dan ook een zeer speciale en twee deskundigen waren pasavond, waarvan frater Broekman tor Ton Oostveen uit Zutphen en
de aanstichter was. Frater Broek- Ronald Walpot uit Wichmond.
man viert op 30 september zijn
GOUDEN KLOOSTERFEEST en zijn Deze vier "rotten in het vak"
grootste wens was, dat er twee strooiden stellingen in het rond,
avonden, voorafgaande aan zijn ju- waarop de jongeren konden reage
bileum zouden worden georgani- ren. Na een wat afwachtend begin
seerd. Een voor bovengenoemde met een stelling over amuletten,
leeftijdscategorie en een voor wat heilzame werking van stenen,
oudere parochianen op 26 septem- kruistekens voor het begin van een
ber met bisschop Van Burgsteden voetbalwedstrijd, kaarsen opsteuit Haarlem.
ken tijdens examens enz. kwamen
de stemmen steeds beter los bij de
De commissie, die deze avonden stelling "Geen alcoholverkoop aan
zou organiseren vond vooral de jeugd onder de 16 is een goede
avond van 8 september een uitda- zaak".(Dit alles overigens onder
ging om aan te pakken. Jongeren, het genot van een pilsje).
die ooit les hadden gehad van de
frater op de St.Willibrordusschool Andere stellingen waren: "Om we
te Vierakker werden schriftelijk reldleider te kunnen worden,
benaderd en ook geloofsleerlingen moet je een christelijke achteren jongeren, die op het huwelijk grond hebben" en "Iedereen mag
kerkelijk werden voorbereid kre- in een R.K.-kerkdienst te com-

munie gaan, ook al is hij/zij niet
katholiek".
Frater Broekman was laaiend enthousiast over het verloop van de
avond en de juryleden Charlotte
Bonga en Brigitte Tiemessen hadden het moeilijk met de vraag welke groep met de EEUWIGE ROEM
zou gaan strijken, maar omdat
van een groep werd gevonden dat
het aandeel in de discussie door
bijna alle groepsleden evenredig
was verdeeld werd die groep tot
winnaar uitgeroepen. Om 10 uur
was het LAGERHUIS voorbij en kon
er nog wat nagepraat worden met
de tientallen toeschouwers uit de
parochie, die de discussies vol enthousiasme hadden gevolgd.
De reacties van de jongeren op de
avond waren positief, maar men
had wat meer controversiële stellingen verwacht bv. "Palestijnen
mogen met stenen gooien naar Israëli's", of "Katholieken in Noord
Ierland moeten een andere route
naar school kiezen". Daar was wel
iets voor te zeggen, vonden de
commissieleden Hetty Fransen en
Jan Marijnissen, maar zij waren
toch overwegend erg blij met deze
avond, want de jongeren van Vierakker en Wichmond hebben vooral laten zien, dat zij de kerk niet in
de kou lieten staan door een geweldige opkomst.

Nieuwe homepage voor
CompuSystem Vorden
Deze maand September bestaat
CompuSystem precies één jaar.
CompuSystem is vorig jaar ontstaan door een uit de hand gelopen hobby van dhr. Wim Bielderman en dhr. Etienne Oosterhoff.
Zij bouwden en repareerden jarenlang in hun vrije tijd computers
voor vrienden en kennissen. Omdat er voor kwalitatief goede computers en onderdelen vaak veel
geld wordt gevraagd, dachten ze
dat het toch goedkoper en beter
zou moeten kunnen.
Bovendien was er in Vorden hele
maal geen winkel die computers
en toebehoren verkocht en moest
je er altijd een eind voor rijden en
dat is vooral vervelend als je een
probleem hebt. Wat dat betreft is
het voor de inwoners van Vorden
en omgeving fijn een dergelijke

winkel dicht bij huis te hebben.
Gezien het feit dat er het afgelopen jaar meer dan honderd computers zijn verkocht, kan je gerust
zeggen dat het eerste jaar zeer succesvol was.
Na een jaar was de homepage aan
vernieuwing toe. Het is voor de
klant nog gemakkelijker geworden om informatie te krijgen over
de produkten. De site is er ook
overzichtelijker op geworden: alleen de meest verkochte opties
staan vermeld.
Natuurlijk is het mogelijk informatie/prijzen te krijgen van ande
re opties. Men hoeft alleen maar te
bellen of een emailtje te sturen en
men krijgt zo spoedig mogelijk be
richt terug.
Om het eenjarig bestaan en de invoering van de nieuwe homepage

niet zomaar voorbij te laten gaan
is er een actie bedacht: door het
sturen van een email naar CompuSystem maakt u kans op een gratis
cd-rewriter.
Kijk eens naar de homepage:
www.CompuSystem.nl en stuur
een emailjte. Op de homepage
staat het emailadres vermeld. Misschien bent u binnenkort wel de
gelukkige winnaar van de CD-Re
writer! Vergeet niet uw naam,
adres en telefoonnr. te vermelden.
De actie duurt de gehele maand
September, in Oktober wordt de
winnaar bekend gemaakt. Ook na
deze periode is het aan te raden
om zo nu en dan de homepage te
bezoeken, de aanbiedingen worden nl. hierop kenbaar gemaakt.
We wensen CompuSystem ook het
tweede jaar veel succes toe. (zie
ook de advertentie in Contact).

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Reactie op de open brief aan
burgemester
Het is twee jaar geleden toen ik in
Kranenburg kwam wonen. Ik
woon in klooster in een kleine kamer, er wonen in klooster ongeveer 80 asielzoekers, zo veel mensen met elkaar in zo echt open gevangenis kan niet zonder klein
beetje lawaai. Rommel om het
klooster niemand steekt een hand
uit, dat klopt, omdat niemand
voor één gulden per uur wil werken, asielzoekers hebben liever bij
lieve Nederlandse mensen gratis
helpen beter dan één gulden per
uur in klooster. Ik weet goed dat er
bijna 80% asielzoekers hebben een
goede contact met mensen in deze
omgeving, zij helpen daar graag,
vrouwen: helpen in huishouding,
kinderen oppassen, mannen: helpen in de tuin en andere klusjes
doen. En die soort Nederlanders
hebben hun huizen altijd voor ons
geopend zoals wij voor hun, Sommige asielzoekers voetballen bij
voetbalvereniging Ratti en Ratti
heeft veel plezier met die jongens.
Asielzoekers kinderen op school in
Kranenburg, Deventer, Doetinchem en docentern als personelen
van deze scholen hebben veel plezier met hun. We hebben echt lieve Nederlandse buurmensen. Ik
zie hier in klooster dagelijks Ne
derlandse kinderen met onze kin-

deren spelen en ze kunnen goed
met elkaar opschieten. Veel goede
mensen komen bij ons vrijwillig
helpen zoals: vluchtelingenwerk,
meisjes die speelactiviteiten met
kinderen maken, twee aardige
vrouwen komen elke donderdag
kleren, schoenen, enz. voor ons
brengen. Ik heb nog nooit gehoord
dat hier een asielzoeker is die
heeft slechte dingen, pijn, vervelend aan iemand hier uit Vorden
gedaan. We hebben respect voor
Nederlandse bevolking maar er
zijn ook mensen die negatief over
ons denken en als wij sommige
mensen groeten, hun niet terug
groeten, waarom niet?, dat is vaak
met ons gebeurd en het is echt
pijnlijk voor ons, zij vinden aleen
een klein glimlachje tegen ons
misdaad is!
Ik wil mijn vehaaltje eindigen dat
ik uit Irak ben gevlucht en ik heb
mijn ouders, broers, zussen,
vrouw en 7 kinderen, groote familie, huizen, hele mijn kapitaal,
mooi baan kwijt geraakt omdat
daar ook veel "Mijnen" waren. Me
vrouw Mijnen wij willen u graag
helpen om te verhuizen we zijn
niet boos op u maar teleurgesteld.
Met hartelijke dank en vriendelijke groeten aan Nederlandse bevolking en aan mede asielzoekers.
Jalal Hasan Mustafa
Ruurloseweg 99, kamer nr. 6,
Kranenburg-Vorden

Zaterdag 22 september 2001:

ANWB/VW Landelijke
Fietsdag
Op de fiets langs molens en kastelen en lekker uitwaaien in
het Achterhoekse coulissenlandschap. Dat kan op zaterdag
22 september tijdens de ANWB/
VW Landelijke Fietsdag. Dan
stappen in heel Nederland duizenden mensen op de pedalen.
Op meer dan 388 plaatsen in
het hele land kan worden gestart met één van de 236 routes
die speciaal voor dit evenement
zijn uitgezet.
Zo begint in Vorden de Molenroute bij de VW in Vorden of bij Taveerne Wildenborcherhof. Men
maakt een tocht van 35 kilometer
door Lochem, Zwiep en Barchem.
Onderweg is er van alles te zien. Al
fietsend passeert men tal van be
zienswaardigheden, zoals bijvoorbeeld "de Hackforter molen", "de
Zwiepse molen" en kasteel De Wildenborch. Onderweg is er volop
gelegenheid om af te stappen,
want de Landelijke Fietsdag is
geen wedstrijd! Op vertoon van de
afgestempelde routebeschrijving
krijgt men een medaille als aandenken.
ROUTEVERKOOP EN INFORMATIENUMMER
Bovengenoemde route is op zaterdagmorgen 22 september te koop
bij de VW Vorden en bij Taveerne
Wildenborcherhof. Vanaf l september zijn routebeschrijvingen
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
de VW Vorden. Informatie over
startpunten in de rest van Neder-

land is telefonisch op te vragen bij
de Landelijke Fietsdag Infolijn:
(070) 314 14 60.
Meer informatie vindt u ook op internet: www.landelijkefietsdag.nl
VERPLAATST WEGENS MKZ
ANWB en VW organiseren de Landelijke Fietsdag jaarlijks op de
tweede zaterdag in mei. Toerisme
Recreatie Nederland (TRN), het be
drijf dat tekent voor de organisatie
van het evenement heeft in mei,
in overleg met zijn partners besloten de fietsmanifestatie te verplaatsen naar 22 september in verband met de MKZ-crisis die toen
heerste. TRN organiseert de Lande
lijke Fietsdag in samenwerking
met Rabobank Nederland, Nederlandse Hartstichting, Milner, Ondernemers van Nature, Sparta en
Projectbureau Duurzame Energie.
FIETSEN VOOR HET GOEDE
DOEL
Een deel van de opbrengst van verkochte routes gaat naar de Nederlandse Hartstichting. De Nederlandse Hartstichting financiert
met deze opbrengst een onderzoek naar de rol van erfelijke factoren en het cholesterolgehalte in
ons bloed. Dit onderzoek is op l
maart jongstleden gestart aan de
Universiteit van Amsterdam en zal
uiteindelijk bij kunnen dragen
aan de ontwikkeling van nieuwe
behandelingsmethoden om het
optreden van hart- en vaatziekten
te reduceren.

Achtkastelenrijders
De 'Najaarstocht' die de Vordense Rijwiel en Toerclub
'De Achtkastelenrijders' zondag
organiseerde deed haar naam
alle eer aan.

tocht van 40 kilometer was net als
het weer" bar en boos". Het aantal
deelnemers bedroeg namelijk zes.
16 december staat het laatste eve
nement op het programma.

Voor de toertocht van 100 kilome
ter gingen ondanks de barre weersomstandigheden circa 25 personen van start voor een tocht richting Bornerbroek vice versa Vorden. De belangstelling voor de

Dan organiseert V.R.T.C 'De Achtkastelenrijders' een veld toertocht
over een afstand van 40 kilometer
met als start en finish het gemeentelijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg.

WC L

De

Graafschap

Werken aan het landschap...

Poelencursus
Binnenkort start een cursus rondom het aanleggen en onderhoud van kikkerpoelen. De cursus
wordt gedeeltelijk gesubsidieerd in het kader van het W.C.L "De Graafschap". De cursus bestaat
uit een theorieavond en een praktijkdag. Op de theorieavond zal dhr. Jan Stronks met behulp van
dia's uitleggen wat je in een poel kunt aantreffen en wat de landschappelijke waarde van een poel
is. Op de praktijkdag gaan we met de bus rond om een aantal poelen in het veld te bekijken. Ook
wordt er aandacht gegeven aan kwaliteit van het water en het aanleggen en uitzetten van poelen.

Data:

Ze het

Theorieavond: woensdag 26 september in het Dorpshuis te Vorden, aanvang 19.30 uur.
Praktijkdag: zaterdag 6 oktober aanvang 9.30 uur, verzamelen bij het Dorpshuis te Vorden.

vanürqrond getild.
Wij, het architecten- en bouw|

Aanmelding en Kosten:

bureau, bungalowpark Stroombro<

De cursus kost f 75,- inclusief "het Poelenboekje". Aanmelden via de administratie van AOC-Oosf
tel. 0314-324975. Verder informatie bij Wied Hendrix AOC-Oost tel. 0314-345511.

en Palestra zijn daar dagelijks bij
betrokken.
Maandag 24 september a.s. is 'onze' Jan

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

tho internet professionals

Dat Zilveren Feest krijgt natuurlijk extra

Schrijf nu in voor
een cursus
PC of Internet

glans wanneer ook u, als goede zakelijke

Avondcursus voor particulieren

Daarom nodigen wij u van harte uit voor

- PC / Windows voor beginners
- Internet voor beginners

vakbekwaam
schilder

-HTMLbasis
- HTML pro
- Website beheer - Webmaster
- PHP basis
- PHP pro
- PHP masterclass

Als u denkt voor deze vacature
in aanmerking te komen,
kunt u bij voorkeur schriftelijk
reageren.
We zien uw brief met c.v. graag
tegemoet op bovenstaand adres.
Het is ook mogelijk om na 18.00
uur telefonisch op bovenstaand
telefoonnummer te reageren.

25 jaar getrouwd met 'zijn' Elly.

Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Wij zoeken een

Een goede instelling, vakkennis,
zelfstandig kunnen werken en
een collegiale houding vinden wij
belangrijk.

Onze werkzaamHea'en bestaan
hoofd'zakelijk uit
particuliere opdrachten

prolink.nl

Dag trainingen

kijk op: www.prollnk.nl

Bel voor informatie!

relatie, een toast uitbrengt op Elly en Jan.

de receptie in Palestra te Braamt op
maandag 24 september tussen 15.30 en 17.30 uur

Is getekend:

Prollnk punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575 - 441344

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

BU N G A L O W P A R K

VAN
CEENHUIZEN

Stroombroek

Keuze uit 50 toerbussen
HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

NIEUWE MODECOLLECTIES
BIJ DUTHLER Z

+HÜB
VR l

Wl

W W W . RC

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80

wi/ermode

———— z u t p h e n —^— Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links
GRATIS PARKEREN

Ochtendzwemmers sluiten
seizoen af met ontbijt

o l i t i e varia
Vrijdag 31 augustus
Van de ABN-AMRO is een ruit in de
voorgevel vernield.
Zaterdag l septeber
In de nacht van l op 2 september
zijn er een achttal blaastesten ge
houden. Geen van de bestuurders
had gedronken. Een auto bleek onverzekerd te zijn.
Zondag 2 september
Jeugd heeft in het bos aan de Boshuisweg te Vierakker een brandje
gestookt. Een oplettende bewoner
van Vierakker heeft de jeugd aangesproken en hierna is het brandje
door hen geblust.

GROEP

Woensdag 5 september
Op de Rondweg/Strodijk heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een automobilist en een motorrijder.
De automobilist komende uit de
Strodijk, had de motorrijder over
het hoofd gezien en een aanrijding
was het gevolg. De motorrijder is
per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis. Gelukkig mocht
de motorrijder na een controle in
het ziekenhuis weer naar huis. Beide voertuigen zijn afgesleept.
Politiebureau Vorden is geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 -13.00 uur, of u kunt ons
bellen op nummer: (0900) 88 44.

Johan Heuvelink nieuwe
Koning van de Veldwijk
Met af en toe een mooi zonnetje werd zaterdag 8 september
het buurtfeest van de Veldwijk
geopend door de burgemeester
en de voorzitter.
Al sinds de vorige eeuw stamt
de traditie om op de laatste
ochtendzwemdag van het seizoen voor de groep frisse ochtendzwemmers een ontbijt te
serveren. Deze fanatieke club
mannen, vrouwen, jong, oud,
dik en (gezond) dun, trekken iedere dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend hun
baantjes in ons mooie "In de
Dennen".

eitje) mochten verzorgen. De mazzelaars! De koffie werd liefdevol
geregisseerd door hoofdopperbadheer en meester Martin Westerik
en uitgevoerd door een aantal lieftallige badkijkers.

veel lobbywerk plaats wie het ontbijt volgend jaar mag verzorgen.
De overwinnaars zijn Jan Groot
Jebbink (voor al uw autopoetsbeurten) en Jim Heersink (voor al
uw kaalhoofd poetsbeurten).

Opvallend is toch ook dat elk jaar
de vroege ochtendzwemmers club
steeds grote wordt naarmate de beruchte ontbijtochtend nakende is

Dit keer waren Jan en Harriët de
uitverkorenen die het ontbijt (mét

En zoals elk jaar gebruikelijk is,
vond er weer een harde strijd met

Wilt u volgend jaar een spectaculaire ontbijtshow meemaken? Deze is voor iedereen toegankelijk
die volgend jaar een abonnement
neemt en minimaal 30 keer om
7.00 uur een sportieve duik, in water van een heerlijke temperatuur,
durft te nemen. *

Diplomazwemmen

De burgemeester stak de buurtvereniging een hart onder de riem
dat er zoveel saamhorigheid in de
buurt bestaat en dat men zoveel
voor elkaar over heeft. Het was een
heel gezellige dag, met als hoogte
punt dat Johan Heuvelink de vogel
eraf schoot.
Er waren verschillende traditionele volksspelen en een spelcircuit
voor kinderen. De kinderen werden ook weer heel mooi geschminkt, de bestuursleden lieten
zich ook allemaal als katten
schminken. De voorzitter zelf
durfde dit niet aan!
Vaandelzwaaier Jan Visscher ging
's middags voorop in de tocht. The
ma van de optocht was TV programma's. Henk Rouwenhorst en
Jan ten Damme haalden het Koningspaar in de koets op om zo
ook aan de optocht deel te nemen.
De dag werd afgesloten met een
gezellige feestavond en een zeer te
vreden bestuur van buurtvereniging de Veldwijk.
OVERIGE UITSLAGEN
Kinderspelen; meisjes:
l jaar Daphne Lindenschot; 2 jaar
Ilse Lindenschot; 3 jaar Carolien

Sloot; 4 jaar Emma Groot; 5 Tamara van Mierlo; 6 jaar Elvira Groot
Jebbink; 7 jaar Inge Arfman; 8 jaar
Renee Frohling; 9 jaar Anja Smallegoor; 10 jaar Jorieke Pellenberg;
11 Marloes Frohling; 12 jaar Dianne Smallegoor.
Jongens:
3 jaar Remi Lucassen; 4 jaar Joost
Mokkink; 5 jaar Sander Schotsman; 6 jaar Niels Lucassen; 7 jaar
Riek Sloot; 8 jaar Matthijs Schotsman; 9 jaar Gerben Berendsen; 10
jaar Arfman.
Optocht: Pjotr Aartsen - Sharon en
Kesley Bouwmeister - Nicole, Inge
en Stefan Arfman.
Stoelendans: Kinderen Gerben Be
rensen; volwassenen Monique
Schotsman.
Naam pop raden: Renee Frohling.
Buurspel: l Gerrit Schuerink; 2
Willy Velhorst; 3 Gerrit Berendsen.
Doeltrappen: l Jan Wolters; 2 Tom
Schotsman; 3 Jan Wolters.
Sjoelen: l José Mokkink. 2 Willy
Klein Nengerman; 3 Jan Visschers.
Ringsteken: l Willy Velhorst; 2 Jan
Wolters; 3 Jan Mokkink.
Schijfschieten: l Dik Gr. Jebbink;
2 Arnold Loman; 3 Henri Langwerden.
Fladderschieten: l Gerrit Schotsman; 2 Frans Berendsen; 3 Harold
Kolkman.
Vogelschieten: linkervleugel Jan
Mokkink, rechtervleugel Gerrit
Schuerink, staart Henk Smallegoor, kop Jan Memelink; romp Koning Johan Heuvelink.

GLTO Vorden-WarnsveldZutphen evalueert MKZ

Afgelopen week vond er voor
het laatst in dit zomerseizoen
diplomazwemmen plaats.
De opleiding voor de diploma's
balvaardigheid, plankspringen en
zwemmend redden werd verzorgd
door Timme en Jette Koster.
De opleiding voor de diploma's A,
B, C en zwem vaardigheid werd
verzorgd door Ernst Jan Somsen.
De geslaagden zijn: Zwem vaardigheid I: Marloes Krabbenborg;
Zwemvaardigheid II: Luuk Krabbenborg, Mark ten Wolde, Niels
Scheffer, Valerie Kleve, Milou Wolsing, Pommelien Hovenkamp en
Caesar Hovenkamp. Zwemvaardigheid III: Luuk Krabbenborg, Wouter Ringlever, Anne Gotink, Lisette
Arfman en Valerie Kleve.

Het bestuur van de GLTO afdeling Vorden- WarnsveldZutphen zal tijdens een vergadering op 17 september aanstaande, welke gehouden wordt
in café- restaurant "De BoggeSnorkelen I: Maurice Korenblik, Balvaardigheid I: Luuk Krabben- laar", uitgebreid de MKZ- crisis
Remon Korenblik, Jurgen Wubs, borg, Loes Klein Haneveld, Marloes gaan evalueren. Het bestuur
Gerdien Robbertsen. Snorkelen II: Wullink, Inge Klein Haneveld en vindt momenteel de situatie in
Maurice Korenblik, Remon Koren- Sophie Wullink.
de varkenshouderij nog zeer
blik, Gerdien Robbertsen, Leonie Balvaardigheid II: Luuk Krabben- zorgelijk.
Masselink, Evie de Klein en Anne borg en Inge Klein Haneveld.
de Klein.
Het bestuur van GLTO VordenSnorkelen III: Maurice Korenblik, Zwemdiploma A: Marjoleine van Warnsveld- Vorden realiseert zich
Gerdien Robbertsen, Lydia Kroes- den Bremen, Irene Menkveld, Brit heel goed dat dit nog voor veel be
bergen, Leonie Masselink en Evie Kooistra, Dewi Supardjo, Jasmine drijven de nodige problemen
de Klein.
Singh, Rosanne Versteegen en Kris- geeft.
Snorkelen B: Loes Klein Haneveld. tiaan Mulder.
Idem C: Freek de Klein en Sophie Zwemdiploma B: Joost de Klein, "Want laat een ding duidelijk zijn,
Wullink.
Tim van Dijk en Mauri Bultman.
rundveehouders in de driehoek
Zwemdiploma C: Nabil Jawad, zijn emotioneel en financieel
Plankspringen I: Manon Groot, Mauri Bultman, Denzei, David KIe zwaar getroffen, maar de varkensMartine Slutter, Marloes Froling, ve, Ilse van Dijk, Linanne ten Have, sector buiten de driehoek en zeker
Lise Elbrink, Dorine Ringlever, Marissa Steman, Almira Jaghja en in ons werkgebied zijn zo niet, fiMadeion Bijen, Marije Speijers en Mark van der Linde.
nancieel nog zwaarder getroffen.
Bram Klein Haneveld.
Zwemmend Redden I, II, III: Bram
Plankspringen II: Martine Slutter, Klein Haneveld, Inge Klein Hane Vooruitlopend op deze evaluatie
Marloes Froling, Marije Speijers en veld, Loes Klein Haneveld en Mar- hebben wij de gehele MKZ crisis
Bram Klein Haneveld.
loes Wullink. Idem II en III: Sophie als zeer hectisch en bedreigend erPlankspringen III: Martine Slutter. Wullink.
varen", aldus het bestuur.

Vaak met een groot gevoel van onmacht doordatje werd geconfronteerd met situaties waar je geen
grip op had. Situaties, soms ook
als gevolg van uitspraken of standpunten van onze eigen voormensen.
Verschillende keren werden wij
door deze uitspraken of standpunten hierop door de leden aangesproken", aldus het afdelingsbestuur Vorden-Warnsveld- Zutphen.
Tijdens de bijeenkomst op maandag 17 september, wordt voor de
pauze een ledenvergadering gehouden.
Na de pauze zal dhr. Ben Lichtenberg wat vertellen over GLTO
2000+ en Reconstructiecommissie
Achterhoek en üemers.
Hierna zal de MKZ crisis worden
geïvalueerd. Dierenarts dhr. A.
Noordkamp van dierenartsencombinatie "De Graafschap" zal vanuit
zijn vakgebied zijn visie geven en
dhr. Ben Lichtenberg vanuit het
GLTO.

Dinsdag 18 september aanstaande worden onze geldautomaten verplaatst
naar het nieuwe gedeelte van de bank.
Op onderstaande tekening is de exacte plaats aangegeven.
Vanaf die datum komt ook een tweede ingang beschikbaar die toegang
geeft tot ons noodgebouw. Ook deze is op onderstaande tekening aangegeven.

Geldautomaten
vanaf 18 september

l G mof schap-West

Zaterdagmiddag 15 september
Wordt het eerste exemplaar van het jeugdboek EEN
VALK VOOR BEREND van MARTINE LETTERIE overhandigt aan de burgemeester van
Vorden. Locatie: Kasteel Vorden,
van 14.00 tot ca. 16.30 uur. Entree: GRATIS!!!
Berend woont op kasteel
Vorden. Zijn vader is Heer
van Vorden en Hackfort, en
zijn grote broer Hendrik is
dit jaar voor het eerst schildknaap. Om dat te vieren
houdt de Heer van Vorden
een toernooi voor alle ridders uit de buurt. De dag erna is er een jacht met valken.
Berend wil graag een eigen
valk. Zijn vader vindt hem
daar nog te klein voor. Maar
als de roofridders van de Wildenborch toeslaan, laat Berend zien dat kleine jongens
ook heel groot kunnen zijn.
Een spannend ridderverhaal waarin je leest hoe het er
op een kasteel aan toeging. Ridders in harnas, een
toernooi en een feestmaal, het africhten van valken
en een strijd op leven en dood.

OPEN DAG BRANDWEER VORDEN
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Van 10.00 - 16.00 uur in/om de kazerne, Rondweg 6
Parkeergelegenheid Strodijk
* Demonstraties
* Hoogwerker Zutphen
* Politie
*EHBO
* Brandwondenstichting
* Kinderspelen
* Balonnenwedstrijd
* Kleurplatenwedstrijd
E.v.t. informatie: Fred Bosvelt, tel. (0575) 55 17 50

Alleen deze middag dit boek extra
voordelig met kortingsbon
Letterie* Een valk voor Berend
Isbn 90 258 3059 9
Normale prijs: F 28,54
Korting: F 5,54
Actieprijs: F 23,00
actieperiode: 15-09-01
bonnummer: 190-45580

1)1*1111CÏ
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j De Nationale collecte voor de
j Vereniging tot steun aan de
i Nierstichting Nederland vindt plaats in
de week van 16 t/m 22 september.
De collectant doet trouw z'n werk Uw
gaven maken de Nierstichting sterk.
Het komt alle patiënten te goed.

GOtltdCtjGS m- Het cement tussen vraag en aanbod!

ZUIVER OMDAT T MOET

Vlotte levering en scherpe prijzen

JM1

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

/ R A A G DE GRA1IS C A T A L O G U S A

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoop vin uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

Ruurtoseweg 45-47, Vonden, tel. (0575) 55 12 17

v.o.f.
s choorsteenveegbedrijf

Zei hem
Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (Old.)
lol. 0545-273795
• WoM (Old.)
lol. 03 14-6833 I 9
r
www.wi1dkamp.nl

Ons werkgebied strekt
zich uit van Zutphen tot
en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in

Telefoon (0573) 45 13 06

Inside Centrum
voor Healing

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS
BELLEN!

Vaak zijn mensen met vage klachten
overal al geweest maar niets helpt.
Een healing kan dan veel doen. Na de
healing kan de energie weer stromen
en komt er ruimte van binnenuit.

Bel voor informatie met
Marg Bekken
Tel. (0573) 45 32 46.

de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning
wilt kopen of verkopen,

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs
of bel. We zijn ervoor!

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 460117

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

SENIOR
SHOWS

makelaardij og
De Bos Makelaardij og b.v.

De andere makelaar voor uw regio!

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012,

7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35

Onze c o l l e c t i e s van o.a.
Frankenwalder,
Marcona,
Roberto Sarto, en Gerry
Weber zijn zeer de moeite
waard. Dat laten we u zien
tijdens
onze
Seniorshows
op donderdag 13 september.
We besteden extra a a n dacht aan comfort, draagbaarheid
en een m a a t j e
meer. Na afloop is er volop
tijd om te passen. A a n vang:
10.00,
1 3 . 4 5 en
15.30 uur. Gratis toegang.

Reserveren? tel.: 0 5 7 5 - 5 5 13 81

Telefax

NVM

(0575)546614

GARANTIE

Wie wil ons helpen?
Wij hebben een omvangrijke opdracht welke alles te maken heeft
met de euro.
Voor deze opdracht hebben wij uw hulp nodig.
Het project loopt in de maanden november, december en januari.
Het gaat om handafwerking met enige nauwkeurigheid.
' ::ltlt:*3
Het aantal uren en de werktijden kunnen in overleg worden
vastgesteld.

Wilt u ons helpen in deze wintermaanden, neem dan contact op,
vragen naar de heer Léon Derksen.

V

M O D E

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010

VEELZ\)^ 6
. Galleestraat 9, Vorden, O5T5-551381

drukkerij

Weevers

Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

We hebben vanaf heden weer

verse snijbloemen.
Ook zonnebloemen / kalebassen

VEILING

SCHOENAKER
vïerakkersestraatweg 22
in Vierakker

Op zaterdag 15 sept. a.s., in de Herberg te
Vorden. Aanvang 19.00 uur.
Kijkuren: 15 sept. van 13.00 tot 16.00 uur.
Vanaf 1 sept. zijn de boekjes verkrijgbaar bij:
De Herberg, het VW kantoor, De Bilbliotheek,
ABN-Amro- en Rabobank. De opbrengst is
bestemd voor de restauratie ramen van de
Dorpskerk.

8,95
9,95

10 Violen
Bos rozen a 20 st.
Bolchrysant
2 voor
2 Cyclamen

Consumptie aardappelen
Redstar 20 kilo f 15,-

Wolsink
Tolhutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

g ge bloemen en planten
"' ^"ir

15,00
10,00

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Heeft u zin in iets lekkers?

'Als je kind een n/erz/ekte heeft,
zet dot je teven op z'n kop'

JUNGLE WEKEN

Steun
de Nierstichting.
Giro 88.000

Chiquita Bananen

oei... wat lekker!

goud gele, heel kilo
vezelrijk en vochtafdrijvend

Tarzan salade of
bamboerauwkost

4 QQ

200 gram

per stuk
exoot gepromoot

1 v/O alleen even bakken
Jungle-piepers

Kokosnoot

fiOQ
Ux7Ö

400 gram

Bleekselderij

per stuk

vers van 't oerscherpe mes

Sugarsnaps roerhak QOÖ Koolraapjes
400 gram

0 C/O

000

^ C/O

500 gram

-4 AQ
1 </ö

week 37

NIERSTICHTING

Fam.J. HUITINK

Nuttig en nodig

Schrijfwarenfabrikant

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl

edding onderzoekt schrijf gedrag Nederlanders

Pen blijft populair, maar we schrijven minder mooi
Driekwart van de Nederlanders vindt dat we door de
tijd heen minder mooi zijn gaan schrijven. Dat is geen
goede ontwikkeling, want we vinden 'netjes schrijven'
een noodzakelijke basisvaardigheid. Bovendien zegt 't
iets over iemands persoonlijkheid. Het massale computergebruik zou de boosdoener zijn. Maar het gekke is
dat we overall meer zijn gaan schrijven. Dus toch een
zonnige toekomst voor het handschrift? De pen is nog
minstens zo populair als de pc en laat zich niet zo maar
aan de kant zetten. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in opdracht van Schrijfwarenfabrikant edding.
Een handschrift moet netjes en
leesbaar zijn vindt de Nederlander. Die mening wordt
zeker onderschreven door
ouders. Van de Nederlanders
met kinderen hecht maar liefst
98% waarde aan een duidelijke letter. Volgens grafologe
Marina Schwedersky komt dat
omdat een handschrift twee
functies heeft. "Het is behalve
een communicatiemiddel ook
een expressiemiddel. In het
eerste geval moet het goed
leesbaar zijn, omdat een schrijver een boodschap wil overbrengen aan de lezer. In het
tweede geval wordt netjes als
belangrijk ervaren, omdat een

handschrift iets persoonlijks
uitdrukt." Als grafologe
bepaalt Schwedersky de
karaktereigenschappen van
een persoon uit zijn handschrift. Recentelijk nog analyseerde ze onder meer het
handschrift van Maxima voor
een bekend weekblad.
'Netjes'
Als 'netjes' als belangrijk
wordt ervaren vist de arts achter het net. De Nederlander
typeert het handschrift van
hem als onleesbaar en slordig.
De leraar daarentegen krijgt,
in het onderzoek, hoge waarderingen met netjes, duidelijk

en leesbaar. Zowel de beroepen notaris als advocaat worden gekenmerkt met netjes,
deftig en sierlijk. Het schrift
van de dokter past in de ontwikkeling dat we in het afgelopen anderhalve decennium
lelijker zijn gaan schrijven.
Drie van de vier Nederlanders
is deze mening toegedaan.
Slechts eenderde van de deelnemers zegt dat het handschrift van de Nederlander de
toets der kritiek kan doorstaan.
Grafologie
Tja, en omdat het handschrift
een deel van het karakter bloot
legt, verkeert de arts in
behoorlijk 'zwaar weer'. Want
het handschrift zegt iets over
het karakter, stelt Schwedersky. "Grafologie stoelt op het
feit dat bewegingen weerspiegelen wat iemand wil uitdrukken. Een opwaartse beweging
in het handschrift bijvoorbeeld kan positief zijn. Vergelijk het met uitbundigheid:
handen in de lucht. Een neerwaartse letter is mogelijk
negatief: het hoofd laten han-

gen. Het distilleren van een
karaktereigenschap kun je
echter alleen maar doen door
meerdere handschriftkenmerken te meten en te wegen."

(met name de vrouwen) en
brieven. Vervolgens vloeit de
inkt voornamelijk voor kaartjes, met de noodzakelijke giroen bankoverschrijvingen als
goede derde. In de werksfeer
wordt de pen toegepast voor
zowel korte notities als rapporten en verslagen.

Korte notities
Uit het onderzoek 'Schrijfgedrag van Nederlanders' blijkt
dat driekwart van de Nederlanders de pen privé in de eerste plaats gebruikt voor korte
notities, boodschappenlijstjes

SPEURPUZZEL

Pen wint van pc
Tijdens tal van schrijfmomenten laat de pen de pc nog in
het stof bijten. Voor aantekeN
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Zoek de aangegeven woorden op in de speurpuzzel. De woorden kunnen alle richtingen uitstaan. Als u alle woorden heeft aangestreept, blijven enkele letters over. Noteer de overgebleven letters in de juiste volgorde en stuur uw oplossing binnen drie
weken naar: Evident p.r./ edding, Postbus 2540, 3800 GB Amersfoort. Let op, vergeet niet de naam en datum van onze krant te
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vermelden. Onder de goede inzenders van onze krant worden 25 Worx pennensetjes t.w.v. f 16,- verloot.
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ningen tijdens een vergadering of werkoverleg, grijpt
maar liefst 80% van de gebruikers naar de pen en slechts 2%
naar de computer. De hoofdlijnen van een plan, brief of rapport vinden voor 61% hun
weg via de pen naar het
papier, slechts 37% volgt het
digitale spoor. Een ruime
meerderheid
van
90%;
gebruikt nog steeds de pen
voor het noteren van een telefoonnummer (pc: 9%). Bij
korte notities en geheugensteuntjes is die verhouding
95% om 5% en voor het takenlijstje geldt 94 om 2. Zelfs voor
het uitwerken van een plan,
brief of rapport verkiest de
Nederlander de pen (54%)
boven de computer (48%).
Schrijffrequentie constant
Ongeveer vijftien jaar geleden
stonden tekstverwerkingsprogramma's aan de wieg van de
achteraf
overweldigende
opkomst van de pc. Toch
schrijven we opmerkelijk
genoeg én totaal gezien nog
evenveel. Aan het thuisfront
waren de pc en het afronden
van de studie/cursus verantwoordelijk voor een daling
van de schrijffrequentie. Dit
werd 'gecompenseerd' door de
grotere administratieve rompslomp, meer correspondentie
en 'vanwege de kinderen'. De
groep respondenten die op het
werk meer is gaan schrijven is
opvallend groot: 41%. Hier
zijn de redenen: een nieuwe
functie, maar ook het hebben
van een baan, wat 'toen' niet
het geval was.

ONK-wegraces Hengelo op 15 en 16 september
Vanwege de MKZ-crisis wat later
dan in voorgaande jaren, maar
in het weekend van 15 en 16 september kan er weer worden genoten van motorsport van de
bovenste plank op de bekende
Varsselring bij Hengelo. De
races stonden gepland voor het
laatste april-weekend. maar
omdat het circuit midden in
een agrarische omgeving ligt
nam het bestuur van de HAMO
VE geen enkel risico en blies de
races af. Van uitstel is gelukkig
geen afstel gekomen en daarom wordt er nu half september
gereden op het schitterende
stratencircuit de Varsselring,
een circuit dat een behoorlijke
facelift heeft ondergaan. Het
doorschuiven naar een latere
datum heeft als voordeel dat de
'• strijd om de nationale titels de
ontknoping nadert en dat daarom de kans erg groot is dat er
straks op de Varsselring minimaal twee kampioenen kunnen worden gehuldigd.
FACELIFT VARSSELRING
Het is de taak van de organisatie
van een wedstrijd te trachten de risico's zo veel mogelijk te beperken.
Dat geschiedt door goede veiligheidsmaatregelen langs het circuit. Er moet worden gezorgd voor
' voldoende valruimte. Obstakels
dienen te worden afgeschermd.
Toch blijven er altijd minder wenselijke situaties over. Dat is - nu:
was - het geval met de Venneweg,
het lange rechte stuk aan de achterzijde van het circuit. Daar worden de hoogste topsnelheden bereikt, terwijl er aan weerszijden
bomen staan.
Op de Varsselring is nu een prima
oplossing gevonden in de vorm
van de aanleg van een stuk parallelweg langs de Venneweg van
<• ruim tweehonderd meter lengte.
De daarvoor benodigde grond kon
door de HAMOVE worden verworven in het kader van de momenteel uitgevoerde ruilverkaveling.
Dankzij een goede medewerking
van alle betrokken instanties werden de benodigde vergunningen
snel verleend. De HAMOVE is de
gemeente en de provincie veel
dank verschuldigd voor de vlotte
manier waarop de procedures zijn
doorlopen.
De aanleg van de parallelweg was
* in eerste instantie bedoeld om de
snelheid terug te brengen. Dat zal
zeker het geval zijn. Een neveneffect is de toevoeging van een aantal leuke bochten aan het circuit.
De bochten zijn zodanig aangelegd dat ze vlot kunnen worden
gereden. Een echte stuurman kan
hier zeker enige winst boeken.
Niet alleen voor de coureurs zijn
er twee leuke slingers bijgekomen,
ook het publiek krijgt er een attractief punt bij. Door de aanleg
van de parallelweg is de Varssel^ ring dertig meter langer geworden
en bedraagt de lengte nu 4878 meter.
De bestaande bochten van de Varsselring hebben reeds allemaal een
naam, geënt op de situatie ter
plaatse. Die traditie is bij de nieuwe bochten gehandhaafd. De
bocht bij het opgaan van de parallelweg heet de Kloosterbocht. De
bocht bij terugkeer op de Venneweg heet de ten Havebocht.
Omdat er toch aan de baan werd
gewerkt zijn ook de Veldermansbocht, de Boschbocht en de Molenbocht lichtelijk aangepast. Ze
zijn aan de binnenzijde iets afgerond, waardoor het niet langer
puur haakse hoeken zijn.
Door deze aanpassingen is de Varsselring weer helemaal up to date.
Op woensdag 29 augustus werd
het nieuwe deel van het circuit in
gebruik genomen door de rijdende leden van de HAMOVE door een
doek van papier te laten rijden
met daarop de tekst „Opening

nieuwe Varsselring".
HAMOVE-UD OP PODIUM?
Het moet al heel gek verlopen als
er na afloop van de race van de Supersport 600 geen lid van de HAMOVE op het podium staat. Er komen namelijk twee clubleden aan
de start en die twee behoren tot de
allerbesten van Nederland: thuisrijder Torleif Hartelman en Mile
Pajic uit Terborg. Beiden beschikken over veel ervaring en weten op
de Varsselring blindelings de weg.
Hartelman weet zich gesterkt door
een magistrale zege tijdens de
Raalte-Races op de Luttenbergring.
De races in Tolbert liet hij schieten, omdat hij zijn motor heeft
verkocht. Hij is druk bezig een
nieuwe motor op te bouwen. Torleif is een begenadigd technicus,
zodat het hem zeker zal lukken
zijn nieuwe Honda op tijd gereed
te hebben, waardoor hij met een
frisse motor aan de start komt in
zijn thuiswedstrijd.
Mile Pajic strijdt dit jaar niet mee
om de Nederlandse titel, maar hij
is wel altijd voor in het veld té vinden. In Kaalte en in Tolbert werd
Pajicvierde. In de NK-stand bezet
Pajic met nog twee wedstrijden te
gaan (na Hengelo volgt nog de slotrace op 30 september in Assen)
eveneens de vierde plaats. Hij staat
kort achter de dit jaar verrassend
sterk acterende René Winkel (Vrie
zenveen), zodat een goede uitslag
in Hengelo Pajic mogelijk op de
derde plaats in de ONK-stand zal
kunnen brengen.
De strijd om het kampioenschap
speelde zich dit jaar af tussen
Wim Theunissen (Horssen) en Harrie van Beek (Wezep). De beide rivalen ontliepen elkaar vrijwel
niets. Theunissen kwam in Kaalte
ten val en daarbij raakte zijn
schouder uit de kom, waardoor hij
in Kaalte niet scoorde en in Tolbert verstek moest laten gaan. Dat
maakte de weg vrij voor de toch al
leidende Van Beek om Nederlands
kampioen te worden. Dat lukte
hem nog net niet in Tolbert. Daar
werd hij derde, terwijl een tweede
plaats hem de titel had opgeleverd. Van Beek heeft op de Varsselring aan een paar punten voldoende om opvolger te worden van Jan
Hansson. Overigens verwacht
Theunissen fit genoeg te zijn om
op de Varsselring weer te kunnen
rijden.
TWEE RACES 250CC
In Tolbert verzekerde Patrick Lakerveld (Wijk en Aalburg) zich van
de Nederlandse titel in de 125ccklasse. De beslissing viel in feite al
een week eerder toen titelkandidaat Wilhelm van Leeuwen (Heerde) in een kunstmatige chicane in
Kaalte zwaar ten val kwam en
daarbij een schouder brak. Zonder
Van Leeuwen kwam de weg vrij
voor Lakerveld om zijn eerste Ne
derlandse titel te behalen. Stijf van
de zenuwen bleef hij in Tolbert op
de negende plaats steken. Dat was
echter voldoende, omdat zijn enige rivaal Adri den Bekker (Oss) zich
in een bocht vergaloppeerde en
rechtdoor schoot. De jonge Brabander kwam sterk terug, maar
meer dan een zevende plaats zat
er voor hem niet in. Lakerveld
komt dus als kampioen naar Hengelo, maar over de bezetting van
de resterende ereplaatsen bestaat
nog weinig duidelijkheid en dat
betekent dus strijd op de Varsselring.
Het moet al raar lopen wil Henk
van de Lagemaat zich in Hengelo
niet kunnen laten kronen als beste van de 250cc. Vorig jaar was de
coureur uit Everdingen ook al de
beste van Nederland. Dit jaar
kreeg Van de Lagemaat zware concurrentie van Jarno Janssen, de
coureur uit Griendtsveen die in
1999 en 2000 in de Grands Prix uitkwam. Zowel Janssen als Van de

Lagemaat doen dit jaar mee aan
het Europees kampioenschap. Enkele wedstrijden vallen samen met
de races om het Nederlands kampioenschap. Enige weken geleden
moest in Assen vanwege de regen
een race vroegtijdig worden afgebroken. Omdat er die dag een krap
tijdschema werd gehanteerd, was
het niet mogelijk de race te herstarten. Er werd de rijders toegezegd dat ze mogelijk later een extra wedstrijd zouden krijgen. Die
komt er dankzij de HAMOVE in
Hengelo. De 250cc vormt de openingsrace van het programma, alsmede de voorlaatste race. Beide
races tellen mee voor het Nederlands kampioenschap.
Aan de start komen drie clubleden
van de HAMOVE: Jarno Boesveld
(Drempt), Hans Smees (Harreveld)
en Tonnie Wassink (Hengelo).
Boesveld is een kanshebber voor
een plaats op het podium.
ZIJSPANNEN WEDEROM ERBIJ
De mensen van de HAMOVE zijn
zijspan-minded. Na enige jaren
niet van de partij te zijn geweest
op de Varsselring keerden ze twee
jaar geleden terug. Zowel van de
zijde van de rijders als van de organisatie werd positief teruggeblikt op de rentree van de driewielers. Daarom krijgen ze ook dit
jaar weer startgelegenheid. Een
wedstrijd voor de zijspannen is altijd spectaculair. Hoewel de Varsselring voor de zijspannen wat aan
de smalle kant is, weten de zijspannen er altijd een leuke strijd
van te maken. Tot de deelnemers
behoren Wim Verweij meren (Gee
truidenberg) die Koen Kruip (Vorden) als passagier in het bakje
heeft. Zij zijn de regerende Nederlands kampioenen en komen ook
nu weer als lijstaanvoerder naar
Hengelo.
Op zaterdag wordt de hele dag getraind. Na afloop van de trainingen is er om kwart over vijf een
race voor de Yamaha R6 Cup. Op
zondag beginnen de warm-up trainingen om tien uur, de eerste start
is om half een. Het eind van de
wedstrijden wordt rond vijf uur
verwacht.
VERTIER VOOR JONG EN
OUD

Om de sfeer te verhogen (is dat eigenlijk wel nodig bij de meest
sfeervolle wegraces van Nederland?) en het publiek extra te vermaken heeft de HAMOVE een
dweilorkest ingehuurd. Vanaf tien
uur zullen de toeschouwers worden getrakteerd op vrolijke klanken de Strodorpers uit Zutphen.
Ouders hoeven zich geen enkele
zorgen te maken over hun kleine
kinderen. Voor hen duurt een
racedag wellicht iets te lang. Geen
probleem op de Varsselring, want
in het rennerskwartier is een tent
opgesteld waar de kleintjes allerlei
spannende dingen kunnen beleven (zoals bijvoorbeeld geschminkt worden), er zijn verder
een draaimolen en een springkussen. Voor geen enkele kinder-activiteit hoeft te worden betaald.

feestje. Een optreden van de knotsgekke Nederlandse variant van de
Kelly Family staat steevast garant
voor een flinke dosis humor. Het
publiek kan genieten van Nederlandstalige levensliederen met
een lach of een traan, een knipoog
of onzinherrie.
Kas Bendjen is een stamppotrockband uit Vorden, die zich bedient
van het dialect. De band ontstond
acht jaar geleden uit een geintje.
Niemand had toen verwacht dat
ze nu nog altijd zouden optreden.
Tijdens een optreden kan worden
genoten van veel variatie in de muziek. Dat levert altijd een prima
sfeer op en dat resulteert weer in
een daverend feest.
Het belooft een fantastische avond
te worden in de grote tent naast
het rennerskwartier. Vanaf 19.30
uur is de feesttent geopend. De optredens gaan om acht uur van
start. De entree is slechts ƒ25,-.
Kaarten kunnen in voorverkoop
o.a. bij de WV in Hengelo worden
gekocht.
JAN DE VRIES ALS EREGAST

In september 1971 werd Jan de
Vries als eerste Nederlander we
reldkampioen in een tak van de
motorsport. In Spanje veroverde
hij toen de wereldtitel 50cc, een
klasse waarin de Nederlanders altijd een voorname rol hebben ge
speeld. Later volgden nog meer Nederlandse wereldtitels, zowel op
de weg als op de crosscircuits. Omdat het deze maand precies dertig
jaar is geleden dat Jan de Vries, die
in 1973 nog een keer 50cc-wereldkampioen werd, zijn eerste we
reldtitel heeft behaald, heeft de
HAMOVE hem uitgenodigd om als
eregast aanwezig te zijn. Of Jan de
Vries zijn 50cc Kreidler zal meene
men is op dit moment nog niet be
kend.
ONK-STANDEN TOT EN MET
TOLBERT (26 AUGUSTUS)
Per wedstrijd krijgen de beste vijftien punten voor het kampioenschap: 25 voor de winnaar, 20 voor
de tweede plaats, 16 voor de derde,
13 voor de vierde, 11 voor de vijfde
en dan vervolgens met één aftellend tot l punt voor de 15e plaats.
Voor het bepalen van het klasse
ment tellen alle resultaten mee.
125cc:
1. Patrick Lakerveld, 174 punten
(kampioen); 2. Wilhelm van Leeuwen, 125; 3. Adri den Bekker, 114;
4. Harold de Haan, 112; 5. Bart Lee
mans, 85; 6. Ronnie Timmer, 79; 7.
Raymond Schouten, 60; 8. Ghisbert van Ginhoven, 54; 9. Edwin
Straver, 48; 10. Wim van Seventer,

Gewoon Jansen dankt z'n naam
aan de achternaam van alle acht
leden: inderdaad Jansen. De familie bestaat uit vader Ando en zijn
vier zonen Harrie, Lemmie, Bas en
Reneetje, alsmede de dames Annie, Hannie en Jannie. Deze muzikale familie is altijd in voor een

250cc:
1. Henk vd Lagemaat, 135,5 punten; 2. Jaap Hoogeveen, 93,5; 3.
Gert Pieper, 89; 4. Rob Filart en Jan
Blok, 72; 6. Jarno Janssen, 60; 7. Jarno Boesveld, 67,5; 8. Arnold Ütjens, 66,5; 9. Mare Geenen, 50; 10.
Stuart Voskamp, 39,5; 11. ArnoVisscher, 39; 12. Bram Appelo, 38,5;
13. André Bouwmeester, 37; 14.
Hans Smees, 35; 15. Rudy de Haes
(B) en Raphaël Sinke, 23; 18. Tonnie Wassink, 13.
De race in Assen van 12 augustus
werd door de regen voortijdig afgebroken en kon vanwege het
krappe tijdschema niet worden
herstart. Omdat er meer dan drie
ronden waren verreden werd, zoals het wegracereglement voorschrijft, de helft van het gangbare
aantal punten toegekend.
Supersport 600:
I. Harry van Beek, 189; 2. Wim
Theunissen, 142; 3. René Winkel,
114; 4. Mile Pajic. 108; 5. Torleif
Hartelman, 87; 6. Mare van den
Bulk, 76; 7. Kyro Verstraeten, 72; 8.
Erik van Loon, 65; 9. Evert Note
boom, 62; 10. Michel van Kleef, 55;
II. Pere Riba (E), 50; 12. Christian
van der Velden, 44; 13. Danny Stoel
en John Bakker, 30; 15. Leon Tijssen, 29.
Zij span:
1. Wim Verweij meren/Koen Kruip,
95; 2. Jan en Sjaco Bevers. 85; 3. Hilbert Talens/Paul van de Kamp, 59;
4. Hans van de Meijdenberg/Collin
Buyserd, 57; 5. Harry Vermeulen/Herman Jokshorst, 42; 6. Colin
Nickelson/Rudolph Wayne (GB).
36; 7. Rien van Middelgaal/Leo Kuiper, 32; 8. Ad Joosen/Bernolt van
Schagen, 31; 9. Peter van der
Pols/Dirk Schol, 27; 10. Martien en
Tonnie van Gils, 25.
Superstock:
1. Wim van Achter (B), 142; 2. Bert
Klompmakers, 104; 3. Arno Slabbe
koorn, 96; 4. Robert van der Molen, 91; 5. Henry Minnen, 72; 6. Richard Fluttert, 65; 7. Jeroen Versteeg, 52; 8. Kris Jennis (B) en
André Coers, 45; 10. John Bakker,
43.
BOTT:
1. Paul Boelsma, 146; 2. Jeroen Oudeman, 140; 3. Hans Pronk, 118; 4.
AnneHans Visscher, 114; 5. Wim
Nagtegaal, 54; 6. Mare Verhegge
(B), 52; 7. Rolf von der Weijden (D),
37; 8. Mike van Duystel (B), 36; 9.
Lex van Dijk en B. Scheeder (D), 25.

Koorvereniging
Sanclust
Koorvereniging Sanclust uit
Steenderen nodigt u uit naar de
openbare repetitie te komen op
maandagavond 17 september

HAMOVE-PARTY

Op zaterdagavond 15 september
wordt de HAMOVE-party georganiseerd. Dat wordt een geweldig
feest, want de HAMOVE heeft twee
regionaal zeer bekende bands ge
contracteerd. Dat zijn Gewoon Jansen en Kas Bendjen. Een nadere
toelichting is eigenlijk overbodig,
maar voor wie ze onverhoopt niet
mocht kennen het volgende:

42; 11. Randy Gevers. 33; 12. Rodney Mols, 30; 13. Rob Verhoef. 27;
14. Robbie Kiewiet, 26; 15. Mika
Kallio (SF) en Gerald Perdon, 25.

Deze wordt gehouden in de N.H.
kerk in Steenderen. Bezoekers mogen geheel vrijblijvend meezingen
of komen luisteren en sfeer proe
ven van het concertprogramma
van het komend winterseizoen.
Doel van deze repetitie is het publiek alvast kennis te laten maken
met de muziek die op de concerten op zondagmiddag 25 november en volgend jaar 23 en 24 maart
uitgevoerd gaat worden.
In november wordt in de Calixtuskerk in Groenlo het Requiem van
Fauré met begeleiding van groot
orgel uitgevoerd. In Doesburg en
Steenderen klinkt in maait 2002

de Markus passion van Bach. Een
veel minder bekende, maar net zo
mooie passie als de Mattheus passion. Delen hieruit zal het koor op
maandagavond 17 september repe
teren.
Men hoopt op geïnteresseerd publiek waaronder misschien mannen die van zingen houden, over
een goede stem beschikken en het
koor wel willen komen versterken.
Ook een stukje naamsbekendheid
is zeker welkom.
Koorvereniging Sanclust is een ge
mengd koor met 44 leden die uit
de wijde omgeving rondom Steenderen komen en elke maandagavond aldaar in "het Anker" oJ.v.
dirigent Gij s Leenaars repeteren.
Voor meer info kan men bellen
met Henny Vlogman, tel. (0575)
55 25 42.

Huur
Mister Steam

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Overweg 13, 7251 JS Vorden.
Telefoon (0575) 55 24 14 Fax (0575) 55 52 21

o

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

óók wat lekkerf
die MHle Weken
geniet van onze exotische rauwkost- en fruitsalades
T.ir/an salade

Jungle dessorts
Bamboe rauwkost
Rimboe salade
Mister Steam is te huur bij:

Chiquita bananen

HELMINK

www.compusystem.nl

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

v.a. f 1.645,-

KeuzePC
AMD
AMD
AMD
AMD

meubelen

f
f
f
f

Duron 750 Mhz, 128 Mb JnMjB air^igen^ïiö öltbarddisk
Duron 800 Mhz1:,^aililill
arddtsk
Athlon ThunderbirdJ <
Athlon Thunderbird i.,

SpelletjesPC

1.645,1.725,1.925,2.045,-

l n-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

v.a. f **

AMD Athlon Thuniféiird IJxGHz,: ;128 MB SDRAM.
NVidia Riva TNT2
m
iisk:
AMD Athlon Thun|étf)ird; 1 '^ Gi-fz, töS MB- SDRAM,
Geforce 2 MX 32 lp AGP VGA l
Gb haró

f 2.145,Olf 2.245,-

PC-133 MHz.. Udi{^A::66/i€D AFX Moecferbord, 64 MB toeliaive bij de SöiiletiesPC)
VGA, AC '97 Souncff;p:f ;AÖpen GDf i
'i Modem, ÏÖ/töO Mbps:Netvferkkaart,
1.44MB Diskdrivey-Mïdi^towér ATX, Win 95/98 Toetsenbord. Logttecn bcrollvvlteel Muis.

Voor uw

i .
Kijk op www.compubystem.nl en win een
12 x i Ö 32 CD-Brander

17 inch monitor f 449- • 15 inch monitor f 389,- • i.p\r CDRom een Liteoif IP x
10 CD-Brander f 159- • i.p.v. CDRom een 12/40 x DVD-speler f 49,- • 15 inch TFT
monitor f 1099,- • HP Printer 640 C f 199,- • Logitech Cordless Desktop f 159• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter
f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter
f 75,00 per dag
min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.
Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

Last-minute
gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

.n groenten en fruit.

•»«•

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeden

E

VEEVOEDERHANDEL

Burg. Galleestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

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

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Nieuwstad 28a
(vml. Nedac-Sorbo terrein) in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedure rond de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.
Handelsonderneming Poelgeest heeft gemeld dat de
bodem aan Nieuwstad 28a in Vorden verontreinigd is.
Het betreft een bodemverontreiniging met chroom als
gevolg van activiteiten van de voormalige leerlooierij.
Ook heeft Handelsonderneming Poelgeest een
saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze
verontreiniging gaat aanpakken. De verontreiniging zal
functiegericht gesaneerd worden waarbij de bovenste
meter verontreinigde grond zal worden verwijderd,
waarna aanvulling met schone grond zal plaatsvinden.
De bodem ter plaatse is na sanering weer geschikt is
voor de functie 'wonen met tuin'.
Wij hebben voorlopig vastgesteld dat het hier gaat om
een ernstig en urgent geval van verontreiniging.
Dit houdt in dat de start van de sanering uiterlijk binnen

provincie

Gl

arrvJ.HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl

DEiRLAND

l jaar na afgifte van het besluit za! moeten plaatsvinden.
Daarnaast zijn wij van plan in te stemmen met het
saneringsplan.
Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over ons plan om de ernst, de urgentie en het jaar
waarin de start van de sanering moet plaatsvinden,
vast te stellen en ons voornemen in te stemmen met het
saneringsplan. Vanaf morgen kunt u daarom de
ontwerpbesluiten waarin deze voorstellen staan, en alle
bijbehorende gegevens bekijken. U kunt dat doen in de
bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt l l in
Arnhem, en in de gemeente Vorden,
telefoon (0575) 55 74 74. Tot vier weken na deze
publicatie kunt u uw reacties sturen naar:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Puur gezondheid dagelijks vers
alleen verkoop in Vorden
Speltbrood
Deze week voor slechts^ L,Lj

Herfstsnitt
van f 12,95 nu voor ƒ 10,95

Kaiser broodjes
5 halen 4 BETALEN
Leonidas bonbons
100 gramƒ 3,95
Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Wilt u meer weten?
Bel het informatienummer van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water,
telefoon (026) 359 99 90.
Arnhem, 7 september 2001 nr. MW200I.2I08I

Gedeputeerde Stoten von Ge/der/ond
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

-Team P.RA. klaar voor
ONK-strijd op de Varsselring

Hengelose vestiging
Lubbers Wonen & Slapen
verhuisd naar Doetincheni
Na ruim 90 jaar gevestigd te
zijn geweest aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld, verplaatst Lubbers Wonen & Slapen met ingang van mei 2002
haar activiteiten naar Doetinchem.
Ruim een jaar geleden openden
wij de slaapkamerspeciaalzaak
Morgana Slaapkamers aan de
woonboulevard in Doetinchem.
Om al onze activiteiten beter tot
ontplooiing te laten komen en ons
streven om in de toekomst onze
dienstverlening te garanderen en
verder te optimaliseren, hebben
we besloten om al onze activiteiten te concentreren in onze vestiging in Doetinchem, een Al locatie met volop perspectief voor de
toekomst.
Wat verandert is dat we twee zaken samenvoegen tot ÈÈn. Wat
blijft is onze vertrouwde kwaliteit
evenals de vertrouwde gezichten

Het heeft enige tijd geduurd
maar na enkele maanden van
uitstel als gevolg van de MKZepidemie steekt de HAMOVE
alsnog de armen uit de mou«, wen voor de jaarlijks terugkerende ONK Wegraces op het circuit "de Varsselring" in Hengelo Gld. De regionale 250cc-helden Jarno "Kipje" Boesveld
(Drempt), Hans Smees (Harreveld) en Tonny Wassink (Hengelo Gld.) staan te popelen van geduld om hun vaardigheden te
tonen tijdens deze immer drukbezochte wedstrijden.

voor het Open Nederlands Kampioenschap. Reden hiertoe is de
"mislukte" 250cc-wedstrijd tijdens
de Rizla+ Racing Day die onlangs
in Assen plaatsvond.

De coureurs van "Performance Racing Achterhoek" hebben ieder zo
f- hun eigen redenen om te streven
naar een goed resultaat in de klasse 250cc.

Toen Wassink eindelijk weer
plaats kon nemen op zijn Honda
was het de beurt aan Hans Smees.
Tijdens een raceongeval in Assen
werd hij door een andere coureur
geraakt waarna hij direct naar het
ziekenhuis werd vervoerd voor nader onderzoek. Gelukkig bleken
de verwondingen zich te beperken
tot zware bloeduitstortingen en
hevige spierpijn maar ook hij
moest een wedstrijd verstek laten
gaan.

Begin dit jaar kreeg de organiserende vereniging de HAMOVE het
nog flink benauwd toen zij de
noodgedwongen keuze moesten
maken om de races af te gelasten
vanwege de dreigende MKZ-epidemie die Nederland in haar greep
had, verstandig genoeg besloot het
bestuur direct een vervangende
datum later in het seizoen vast te
„ leggen bij de KNMV.
Met name Jarno Boesveld, Hans
Smees en Tonny Wassink waren
hiermee erg content aangezien zij
altijd op veel aandacht kunnen rekenen tijdens dit raceweekend, bovendien heeft de KNMV in overleg
met de HAMOVE besloten om de
250cc-klasse maarliefst twee maal
te laten strijden om de punten

Zowel Jarno Boesveld als Hans
Smees begonnen het raceseizoen
bijzonder sterk en wisten reeds
beide het podium te vinden in Assen (Boesveld) en Eemshaven
(Smees). Tonny Wassink kwam in
Eemshaven ongelukkig ten val en
moest vanwege een sleutelbeenbreuk enkele wedstrijden laten
schieten.

Nadat Jarno "Kipje" Boesveld op
indrukwekkende wijze van zich
deed spreken met een 15e plaats
tijdens de Dutch TT in Assen
kwam hij enkele weken later hard
ten val tijdens de Raalte-races, een
pijnlijke knie was het gevolg. Na
drie weken "rust" zijn de heren
coureurs vrijwel genezen van hun
kwalen en zijn ze bijzonder ge
brand op een goed resultaat tijdens hun "thuiswedstrijd". De
twee 250cc-wedstrijden in Hengelo

Gld. zijn namelijk van cruciaal belang voor de eindklassering aange
zien hierna alleen nog de finale op
30 september in Assen resteert En
hoewel het er naar uitziet dat
Henk v/d Lagemaat op de Varsselring zijn titel kan prolongeren,
zijn zowel Smees als Boesveld van
plan hun plaats in de Top-10 resp.
Top-5 te heroveren.
Speciaal voor alle sponsors, fans
en overige belangstellenden zal
Performance Racing Achterhoek
dit jaar een grote hospitality-unit
plaatsen op het rennerskwartier
nabij het startfinish gedeelte.
Uniek hieraan is het feit dat een
deel van deze alu-tent eveneens
dienst doet als sleutelruimte voor
de technici.
Naast de rijders zijn dus tevens
hun 250cc-machines van dichtbij
te bewonderen. Verder zijn er
mensen van het team aanwezig
waarbij men terecht kan voor allerlei vragen en informatie met betrekking tot Performance Racing
Achterhoek.
De trainingen op de Varsselring in
Hengelo Gld. vinden plaats op zaterdag 15 september.
Voor de wedstrijden dient men
zondag 16 september tijdig aanwezig te zijn want de eerste 250ccwedstrijd gaat reeds om 12.30 uur
van start. De tweede race vindt
plaats om 16.00 uur.
Met vriendelijke groet namens
Performance Racing Achterhoek,
Herbert Minkhorst.

van ons verkoopteam en vakkundige stoffeerders. Uiteraard blijven
de garantiebepalingen van geleverde en nog te leveren goederen
normaal van kracht, ook na onze
verhuizing.
Onze vestiging in Doetinchem zal
begin 2002 grondig worden uitgebreid met onder andere een woningtextielshop voor tapijt, gordijnen, raamdecoratie etc. Om in
Doetinchem met een uitgebalanceerde collectie van start te kunnen gaan, zal Lubbers Wonen &
Slapen in Hengelo de komende
maanden in het teken van uitverkoop staan.
De panden van Lubbers Wonen &
Slapen aan de Raadhuisstraat in
Hengelo Gld zijn verkocht. "De
nieuwe eigenaar heeft aangegeven
dat hij met de panden een nieuw
plan op wil zetten. Wat voor plan
dat wordt weet ik niet", zegt Hessel Lubbers van Lubbers Wonen &
Slapen.

Gospelzanggroep
Interchrist begint aan
nieuw seizoen
Na een hele mooie vakantie, begint gospelzanggroep Interchrist
uit Vorden weer als vanouds met
repeteren. Maar er is wel iets veranderd.
In de eerste plaats de repetitie
avond, die is verschoven van de
vrijdag naar de woensdag van
20.00'uur tot 22.00 uur, en ook is
er een nieuwe locatie, basisschool
Het Hoge aan Het Hoge in Vorden.
Dirigent Piet Piersma is inmiddels
al helemaal gewend en onder zijn

bezielende leiding is Interchrist
druk bezig met het instuderen van
nieuw repertoire voor de optre
dens die op het programma staan.
Iedereen die zin heeft mee te zingen of te musiceren is van harte
welkom vanaf woensdagavond 12
september om 20.00 uur in Het
Hoge. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Henny
Smallegoor (0575-552657) en bij
haar kunt u ook terecht voor het
aanvragen van optredens.

groo
w werel
Word Novi
Bel 070-34
www.novi

Werken aan het landschap

Aanleg en onderhoud van poelen
Aan het begin van de vorige
eeuw had vrijwel elk weiland
nog een poel voor de drinkwatervoorziening van het vee.
Vandaag de dag zijn de poelen
voor het vee niet meer nodig. Te
genwoordig drinkt het vee uit een
betonnenbak , het water komt uit
de waterleiding.
De poelen zijn in het kader van
ruilverkaveling en herinrichting
veelal dichtgeschoven. Jammer,
want heel veel dieren zijn voor
hun voortbestaan afhankelijk van
stilstaand water. Bij ons in de regio
gaat het om unieke soorten zoals
de knoflookpad en de boomkikker. Een lint van poelen in het

landschap zorgt er voor, dat deze
amfibieën zich van poel naar poel
kunnen verplaatsen en op die manier "nieuwe" gebieden kunnen
koloniseren.
Gelukkig zijn er weer steeds meer
landeigenaren, die overgaan tot
het aanleggen van een kikkerpoel.
Poelen hebben een grote landschappelijke waarde en zijn een
verrijking voor flora en de fauna.
Een goed aangelegde poel is een
kraamplaats voor kikkers, padden
en salamanders en een vestigingsplaats voor verschillende plantensoorten. Ook vogels en zoogdieren
maken graag gebruik van een
poel. Een poel aanleggen is meer

dan een gat graven en maar afwachten wat er gebeurt. Je moet
met een aantal zaken rekening
houden: de diepte van de poel, de
ligging op de zon, de vegetatie in
de buurt van de poel, voorkomen
van het instromen van voedselrijk
water, de minimale grootte van de
poel en natuurlijk het onderhoud:
wanneer doe je dat en hoe.
Binnenkort start Landschapsbeheer Gelderland samen met AOCOost een cursus over het leven in
de poel en het aanleggen en onderhoud er van.
U kunt zich aanmelden bij de cursusadminstratie van het AOC, tel
nr 0314-324975.

HOE GROOT IS JOUW W E R E L D ?

n(o)vib
OXFAM NETHERLANDS

Onze uitgebreide collectie wand- en vloertegels en natuursteen biedt tal van creatieve oplossingen voor ieder interieur.
In klassiek, trendy of frisse stijl. Nieuwe woonkamer, keuken
of badkamer? Bezoek vrijblijvend onze showroom en ontdek
de mogelijkheden van tegels en natuursteen.

BouwCefcHCI

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT
VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

KAC H ELS H OW
dnclf r arpitè dealer van

• Tulikivi
• Jotul

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
hci@hciubi.ni / www.hciubi.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Openingstijden bouwmarkt
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
08.00 -16.00 uur

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten

ijssen sdhouwen

ZUTPHENSEWEG15-VORDEN
TELEFOON (0575) 55 21 59 • FAX (0575) 55 25 58

Webhosting
Nieuwstad 30, 7251 AH Vordert
tel. (0575) 55:73 10
Fax (0575)"55:73 11
£-mail: infp@weevers.net
internet: wWw.weevefs.net

Weevtrt

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende
nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet
een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in
de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.
Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

*
\
f

Open dag bij Bronkhorst High-Tech B.V. groot succes

Bronkhorst High-Tech B.V. uit
Ruurlo verwelkomde afgelopen
zaterdag bijna 2000 mensen op
de open dag. De bezoekers konden zelf een perfecte routing lopen en op alle afdelingen gaven
medewerkers persoonlijke uitleg over de activiteiten van het
high-tech bedrijf.
De route leidde langs alle afdelingen van Bronkhorst High-Tech B.V..
Op een heldere en boeiende wijze
kon iedereen kennismaken met de
producten van het bedrijf.
Overal waren werkende producten
te bezichtigen, zoals in een verkeerslicht, een bellenblaasmachine en een orgel.
SLAGROOM
Aan het eind van de route kregen
de gasten een kopje koffie gepresenteerd door De Luifel. Hier werd
meteen de slagroommachine gedemonstreerd die gebruikt maakt
van de mass flow controllers van
Bronkhorst High-Tech B.V..
Tijdens de open dag werden met

de slagroommachine 1500 grote
Bossche bollen en 3000 soesjes ge
vuld, die meteen bij de koffie ge
serveerd werden.
De kinderen konden zich vermaken in het springkussen dat de
personeelsvereniging had gere
geld.
HOOFDPRIJS
De hoofdprijs van de kleurplatenwedstrijd, die tijdens het circus
was gehouden, werd tijdens de
open dag uitgereikt. De winnaar
van de computer was de Kerst
Zwartschool. De 9-jarige Muharrem had volgens de jury de mooiste kleurplaat gemaakt. Deze is op
de website, www.bronkhorst.com
te bewonderen.

circusvoorstellingen
zijn eveneens
te bewonderen
op de internetsite.

De heer T.H. Wierdsma van de
school nam de hoofdprijs, een
computer, in ontvangst. De komst
van Circus Renz naar Ruurlo had
een grote impact gehad op de
schooljeugd in de gemeente Ruurlo, wist hij te vertellen.

Peuterspeelzaal "Het Kraankuikentje" Nationale Collecteweek Nierstichting
organiseert speelgoed- en Idedingbeurs 'Je leven aan een draadje'
Een jaar lang hebben bestuur
en ouders van "Het Kraankuikentje" speelgoed en kinderkleding verzameld voor een grootse beurs. Deze wordt gehouden
op zaterdag 15 september a.s. in
en om basisschool "De Kraanvogel" te Kranenburg. Hoewel
kleding en speelgoed gebruikt
zijn, is de kwaliteit van het aangebodene volgens de organisatie prima. Rond de beurs worden bovendien allerlei activiteiten georganiseerd, zodat het
voor de kinderen een gezellig,
kermisachtig, uitje kan zijn.
FINANCIËLE NOODZAAK
Zoals vele andere peuterzalen
heeft ook "Het Kraankuikentje"
extra inkomsten nodig om zich financieel te kunnen bedruipen. De
subsidie van de gemeente en de
bijdrage van de ouders zijn niet
toereikend om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast had
men dit jaar een financiële strop,
omdat het paasvuur vanwege de
MKZ-crisis niet doorging. Bij die
gelegenheid stelt namelijk het organiserende Cultureel Collectief
Kranenburg de peuterspeelzaal
steeds in de gelegenheid een

snackkraam te bemannen, hetgeen elk jaar een leuk bedrag oplevert.
SPEELZAAL BELANGRIJK
VOOR DE ONTWIKKELING
Steeds meer erkennen deskundigen, dat vooral de eerste levensjaren van een kind de belangrijkste
zijn in zijn ontwikkeling en een
grote invloed hebben op het verde
re verloop van zijn leven. Het be
stuur probeert dan ook vanuit de
ze visie het peuterspeelzaalwerk
op zo verantwoord mogelijke wijze
vorm te geven. Een fijne, uitdagende ruimte waar de peuters bij elkaar komen en goed geschoolde
leiding zijn daarbij speerpunten.
Verder werkt men op dit moment
samen met basisschool "De Kraanvogel" aan een doorlopend programma voor peuters en kleuters,
dat vooral gericht is op een grotere
taalvaardigheid. Gelet op het be
lang voor de kinderen vewacht
"Het Kraankuikentje", dat op termijn meer rijksmiddelen voor
peuterspeelzaalwerk beschikbaar
zullen worden gesteld. Helaas
heeft men daar op dit moment
nog niets aan en moet men zijn
best blijven doen om zelf extra in-

komsten te verwerven.
GEVARIEERD PROGRAMMA
Behalve dat er allerlei spulletjes te
koop zullen worden aangeboden,
is er op 15 september nog heel wat
meer te beleven. Zo kunnen tónde
ren (onder begeleiding) een ritje
op een pony maken, er wordt ge
schminkt, er is een dame met een
heuse grabbeljurk, je kunt bloemschikken en trampoline springen
en natuurlijk is er van alles te eten
en te drinken.
HANS KRABBENBORG
VERKOOPT SCHOOLPLATEN
Eén van de hoogtepunten van de
beurs wordt ongetwijfeld de veiling van een aantal oude geschie
denisschoolplaten van Isings. Bij
deze platen worden bovendien de
bijbehorende boekjes met de be
schrijving van de plaat aangeboden. Als veilingmeester treedt
Hans Krabbenborg op, de bekende
zanger en entertainer van Kas
Bendjen. Als buurtbewoner heeft
hij zijn medewerking belangeloos
aangeboden.
Zie voor aanvangstijd de contactjes.

Ruim 70.000 vrijwilligers gaan in
de derde week van september op
pad voor de Nationale Collecte
week van de Nierstichting. De
Nierstichting wil nierpatiënten zoveel mogelijk helpen en bijstaan.
Dat kost geld, veel geld. Daarom
komen de collectanten in de week
van 16 tot 23 september weer langs
de deur, voor een vrijwillige bijdrage. Dit jaar is het thema van de collecte 'Je leven aan een draadje'.
Want voor nierpatiënten is dialyse
een levensreddende behandeling
die zij drie keer per week moeten
ondergaan. Maar ook een heel
zware behandeling, die slechts
10% van de nierfunctie kan overnemen. Daarom voelen nierpatiënten zich vaak ziek en gaat hun conditie steeds verder achteruit. De
Nationale Collecteweek is dit jaar
van 16 tot 23 september. Op zondagavond 16 september van 17.50
uur tot 18.15 uur zendtTeleac/NOT
op Nederland l de 10-delige serie
'Je lijfje leven' uit waarin (nier)patiënten vertellen over leven met
een chronische ziekte. Op 16 september belicht 'Je lijfje leven', het
leven van Jacqueline Schouten (31
jaar), die al ruim 7 jaar dialyseert,
de gevolgen van het dialyseren en
de hoop op een transplantatienier.

Aan het eind van de Collecteweek
op 23 september laat 'Je lijf, je Ie
ven' (zelfde tijd en zender) zien
hoe het leven van Linda Olthof (13
jaar) is veranderd door haar transplantatienier. Bij meer dan 40.000
mensen werken de nieren slecht
en bij duizenden patiënten hele
maal niet meer. Zij moeten, om in
leven te blijven, dialyseren: een intensieve en belastende behande
ling. Elk jaar weer komen er ruim
1.400 dialysepatiënten bij die deze
zware behandeling moeten ondergaan. Nierpatiënten worden ook
getroffen door wachtlijsten, daarom werkt de Nierstichting hard
aan het vergroten van de dialyse
capaciteit. Daarnaast werkt de
Nierstichting aan uitbreiding van
het aantal niertransplantatie en
geeft ze voorlichting over het be
lang van orgaandonatie. Er zijn
straten waar niet gecollecteerd
kan worden, omdat er niet genoeg
collectanten zijn. Als u de Nierstichting wilt helpen, en u zou wel
een straat willen collecteren neem
dan contact op met Narda Pelskamp 46 16 86 of Hermien Hiddink 46 22 38. Wanneer de collecte
van de Nierstichting u zou missen
... u kunt altijd uw gift storten op
giro 88.000 t.n.v. de Nierstichting.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Cibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo
week 37-01
aanbiedingen
geldig t/m
22 september

JACKS
DIV. MODELLEN
v.a. 67,95 nu voor:

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

VOLKSFEEST
LINDE

ook diverse
jongensmodellen

20, 21 en 22
september
ZONDAGMIDDAG 16 SEPTEMBER

Fietstocht!
Starttijd: 12.30 uur en 13.30 uur bij
café 't Praothuus (leuke prijzen te winnen)
DONDERDAGAVOND 20

SEPTEMBER

Revue avond!
Revue gezelschap Boer'nleu uit Enschede
speelt vanavond de revue:
"D'r zit muziek in".
Er zijn nog beperkt kaartjes verkrijgbaar
bij de VW in Vorden voor f 15,50 per stuk.
Alleen toegang met revuekaartje!

modekoopjes

VRIJDAGAVOND 21

SEPTEMBER

Vogelschieten!
Keizerschieten!

bodywarmer

Vogelgooien, speciaal voor de dames.
Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!
M.m.v. Medler Four!
Lv.m. Jubileum dit jaar ook weer keizerschieten

div. maten
van 27,50
nu voor:

kinder bodywarmer J

ZATERDAG 22

FASHION

div. maten
van 22,50

SEPTEMBER

's middags Volks- en kinderspelen
met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz. enz.
Aanvang 13.00 uur
's avonds: FeCStüVOnd m.m.v.

"De Flamingo's"
Entreef15,00

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in futt color als met steunkleur.
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Uitdagend,

A
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De nieuwe collecties
, ,.

.
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van Vinia Vera

Turfstraat 33, Zutphen
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Actiegroep *Wij gaan voor de Vijf
De activiteiten van de actiegroep "Wij gaan voor de Vijf'
om de inwoners van Zelhem te
motiveren om bij het referendum van 17 oktober a.s. over de
gemeentelijke herindeling te
kiezen voor aansluiting bij de
VHS-gemeenten (Vorden. Hengelo, Steenderen en hopelijk
^ook Hummelo en Keppel) zijn
*een groot succes gebleken.
Er zijn thans meer dan 800 brieven, gericht aan Provinciale Staten
van Gelderland ondertekend nog

afgezien van een onbekend aantal gele borden met als opschrift: 'Wij
dat via de website van de groep gaan voor de Vijf U ook?
www.nunaar.nl/devijf per E-mail Inmiddels heeft de actiegroep ook
naar de provincie is gestuurd. Bin- acte de présence gegeven bij buurtnenkort zal een delegatie van de feestelij kheden in het Wolfertsactiegroep de brieven officieel aan veen en Halle en zal de groep zich
ook op de Zelhemse Septembergedelegeerde Boxem aanbieden.
feesten manifesteren.
Het is nuttig erop te wijzen dat
dergelijke brieven voor l oktober De actiegroep benadrukt dat het
a.s. bij de provincie bezorgd moe niet alleen haar streven is om te
ten zijn want dan sluit de termijn pleiten voor aansluiting bij de
VHS-gemeenten maar ook de
voor inspraak door burgers,
Inmiddels staan op alle toegangs- noodzaak om te gaan stemmen als
wegen naar de gemeente grote het referendum gehouden wordt.

Handen jeuken om nu
iets aan tuinsfeer te doen
De vruchten van de Japanse bottelroos (Rosa rugosa) zijn prachtig oranjerood. Het zaad van deze bottels gebruiken kinderen
als een alternatief voor jeukpoeder. Overal in stad en landschap tref je ze aan. In een tuin
van enig formaat past Rosa rugosa ook uitstekend. Dat geldt
voor nog meer bottelrozen. Samen met tal van andere vruchtdragende heesters dragen zij
bij tot de sfeer in de tuin. De
* handen jeuken bij het zien van
al dat moois.

BIJZONDERE HEESTERS
Een van de bekende heesters die

WEER MEER DAN GESLAAGD

De ongeveer veertig vrijwilligers,
die meewerkten aan de pleinmarkt in Vierakker zagen de bui al
hangen. En het bleef niet bij hangen alleen, hij viel ook nog en zelfs
meerdere malen afgelopen zon-

Als reactie op het ingezonden
stuk van Gerry Mijnen op 4 september.
Ietwat geamuseerd las ik vorige
week het ingezonden stuk van
Gerry Mijnen. Geamuseerd, omdat
door het vrijwel onderbreken van
interpunctie, de brief zo'n beetje
het karakter had van een opstel
van een jongeling van 10 jaar. Voor
wat betreft de inhoud amuseerde
ik mijzelf wat minder, want de
zinsnede met betrekking tot de
asielzoekers in Kranenburg nl.
'mensen uit die landen schreeuwen onder elkaar altijd' getuigt
m.i. van een generalisme en discriminatie die zijn weerga niet kent.
Nu ken ik Gerry Mijnen niet (vandaar dat ik tutoyeer, de sekse is mij
onbekend), noch wil ik als moraalridder ten strijde trekken. Het
stukje echter waarin Gerry zich
beklaagt over deze mensen is niet
bepaald genuanceerd, of beter ge
zegd: het is hakken met de botte
bijl. Ik vraag me ernstig af of Gerry
wel eens toenadering heeft ge-

Afgelopen week zijn de thuisschrijvers van Amnesty International weer begonnen met de
schrijfactie.
Deze maand wordt er onder andere geschreven aan president Putin
van de russische federatie.
Geschreven wordt er over Olga Kitova, een onderzoeksjournalist en
lid van het regionale parlement
van Belgorod.
Ze is al verschillende keren opgepakt vanwege haar publicaties
over corruptie. Ze kan ieder moment weer worden gearresteerd.
Vanwege haar slechte gezondheidstoestand kan een nieuwe arrestatie levensbedreigend zijn.

bijzonder mooie vruchten draagt,
is de kardinaalshoed (Euonymus
europaeus). Op het eerste gezicht
lijkt dat een merkwaardige naam.
Wie de vruchten kent, oordeelt anders. Die lijken namelijk precies
op de hoofddeksel van een kardinaal. Groot zijn de vruchten van
de kardinaalshoed niet. Met l cm
in doorsnee hebben we het wel gehad. Maar de oranje vruchten zijn
zo talrijk aanwezig, dat de kardinaalshoed in deze tijd van het jaar
prachtig is om te zien.

Dan hebben we nog niet eens verteld van de witte, welriekende
bloemen die in augustus en september deze heester tooien.
Viburnum davidii draagt ook blauwe bessen. Waar vele andere besheesters hun blad in het najaar laten vallen, behoudt deze 40 cm hoge struik de grote donkergroene,
leerachtige bladeren in de winter.
Juist deze merkwaardige combinatie van blauwe bessen met heel
donker blad maakt deze plant bijzonder.

Een heester met een bijna niet uit
te spreken naam, is Clerodendrum
trichotomum. Even apart als z'n
naam zijn de vruchten. Die zijn
namelijk blauw. Doordat rond die
blauwe bessen vijf karmijnrode
kelkbladen zitten, is dit een heel
bijzondere aanwinst voor de tuin.

Het rijtje bijzondere besheesters is
daarmee niet rond; verre van dat.
Op het tuincentrum zijn er nog
veel meer.
Ze zijn bovendien met bes te bewonderen. Dat maakt een wande
ling in deze tijd van het jaar langs
al die planten zo sfeervol.

Pleinmarkt geslaagd
PLEINMARKT T.b.v. RESTAURATIE ST. WILLIBRORDUSKERK TE
VIERAKKER ONDANKS NOOD-

Buiten verantwoording van de redactie

zocht tot deze buren, of zich gewaagd heeft aan een gesprek. Misschien dat een beetje wederzijds
begrip de zaken wat in een ander
daglicht stellen. Helaas is dit niet
meer nodig: Gerry vertrekt naar elders.
En passant wordt nog even de pan
aangeveegd met projectontwikke
laar Wolbers, die als kwade genius
van het grote kapitaal ook een rol
toebedeeld krijgt.
Ook burgemeester Kamerling kan
zich niet verschuilen voor deze
verbitterde Gerry. Hem wordt gevraagd om met de verhuizing te
helpen naar het nieuwe stekkie
van Gerry, omdat het uiteindelijk
zijn schuld is om zulke schreeuwlelijkerds naar De Kranenburg te
halen.
Weetje wat Gerry: in plaats van de
burgemeester bied ik mijn diensten graag aan, want op mensen
zoals jij zitten wij in Vorden, noch
in Kranenburg te wachten. Ik hoop
dat je in jouw nieuwe hutje op de
hei niet al teveel geluidsoverlast
ondervind van al die blatende
schapen.
Oscar Rondeel
Raadhuisstraat 16, Vorden

Schrijfactie Amnesty
International

De Japanse bottelroos bloeit van
mei tot augustus met mooie roze
of witte bloemen. Terwijl deze
roos nog volop bloeit, komen de
eerste bottels al aan de struik en.
Een andere fraaie roos Rosa moye
sii met mooie langwerpige oranje
bottels. Met z'n overhangende takken is dit een ideale solitairheester.
Een van de kleinere rozen met bot* tels is Rosa nitida. Ook hier ontbreekt een Nederlandse naam. De
struikjes bereiken een hoogte van
maximaal 60 cm. Rosa nitida
vormt een leuke haag, waarvan de
roze bloemen worden opgevolgd
door rode bottels.
BOTANISCHE ROZEN
Alle soorten die hier zijn genoemd, zijn eigenlijk botanische
rozen. Het kan goed zijn dat het
tuincentrum in de buurt de rozen
onder die verzamelnaam aan.-•» biedt. Meestal gaat het dan om
speciale, voor de tuin geschikte
rassen. Neem bijvoorbeeld Rosa
rugosa 'Dagmar Hastrup' die een
stukje kleiner blijft, terwijl de bottels juist nog groter zijn. Rosa moyesii 'Geranium' wordt met l tot 1,5
m ook half zo hoog als de eigenlijke soort. De bottels van 'Geranium' zijn vuurrood.
Let er overigens op dat verschillende tuinvormen niet of nauwelijks
bottels dragen. Het gaat bij die botanische rozen veel meer om de
f bloemen. Daarom is juist deze tijd
van het jaar goed om die rozen uit
te zoeken. Hebben botanische rozen nu op het tuincentrum geen
bottels, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze die helemaal niet
krijgen. Anders moet het etiket
uitkomst bieden.

Lezers schrijven...

dag tussen elf en vier. Maar in
plaats van " van de regen in de
drup" te komen klaarde de lucht
op bij het tellen van de opbrengst
na vieren. De organisatoren konden opgelucht ademhalen, want
de opbrengst werd al snel geschat
op ongeveer zesduizend gulden.
Alle inzet was dus niet voor niets
geweest. De mensen uit Vierakker Wichmond (en ook ver daar-

buiten) hadden zich weer eens
overduidelijk van hun beste kant
laten zien. Zij trotseerden de regen en kwamen massaal op voor
"hun" monument. Vooral het be
klimmen van de ongeveer veertig
meter hoge kerktoren was een uitdaging en een kleine tweehonderd dapperen konden boven in
de toren genieten van de onweeren regenbuien boven de Veluwe.
Aan de andere zijde lachte de toren van Vorden ze toe, die vond
het al lang prima zo!!!!!!!

De politie klaagt Olga Kitova aan
voor vijf overtredingen: laster,
smaad, inmenging in een strafonderzoek, het negeren van een oproep tot verhoor en het beledigen,
bedreigen en gebruiken van geweld tegen een dienstdoend agent.
De werkelijke reden voor haar vervolging zijn waarschijnlijk krantenartikelen die zij over corruptie
schreef. Op 21 maart arresteerden
tien politieagenten Olga Kitova bij
haar huis. De agenten zouden
haar hebben geslagen, aan haar

haar hebben getrokken en haar armen verdraaid toen zij haar mee
namen. Daarvandaan werd ze
naar het ziekenhuis gebracht om
behandeld-te worden voor hoge
bloeddruk. Het ziekenhuis stelde
vast dat ze blauwe plekken en andere verwondingen had op haar
hoofd en aan haar armen.
Twee maanden later, op 22 mei,
werd Olga opnieuw gearresteerd.
Op diezelfde dag kreeg ze vermoe
delijk een hartaanval. In eerste instantie werd medische spoedhulp
haar ontzegd, maar uiteindelijk
belandde ze onder bewaking in
het ziekenhuis, zonder een advocaat of haar familie. De rechtbank
oordeelde dat haar arrestatie onrechtmatig was, maar de officier
van justitie ging hiertegen met
succes in beroep. Olga kan ieder
moment opnieuw worden opgepakt. Als dat gebeurd, vreest Amnesty voor haar leven. Amnesty be
schouwt haar als mogelijk gewetensgevangene.
President Putin wordt gevraagd
om gedetailleerd informatie over
de aanklachten en een onderzoek
te doen naar de mishandeling van
Olga. In de brief wordt ook bezorgdheid over de veiligheid en ge
zondheid van Olga uitgedrukt.

Nat maar wel gezellig
40 Plusweekend
'De Graafschaprijders'
Het is bekend, motorrijders
zijn niet voor een kleintje vervaard. Zo ook dachten de eerste
deelnemers aan het 40 Plusweekend van "De Graafschaprijders", toen zij vrijdagavond nabij 't Wapen van Medler hun
tentje opzetten, met als doel er
een paar gezellige dagen van te
maken. Zaterdagmorgen kwamen daar nog een aantal deelnemers bij. In totaal kwamen
voor dit motortreffen 40 personen opdagen, beduidend minder dan voorgaande jaren.
Zaterdagmiddag viel het weer tijdens de toertocht gelukkig nog
wat mee. Door de organisatie was
een parcours uitgezet met een
lengte van circa 120 kilometer,
met halverwege een pauze bij de

"Venemansmolen" in Winterswijk. Zaterdagavond een gezamenlijke maaltijd in 't Wapen van Medler, gevolgd door een gezellig samenzijn met een muziekje. Vanwege de hevige regenbuien, zondagmorgen geen klootschietwedstrijd, maar een stevige boswande
ling.
Zondagmiddag organiseerde "De
Graafschaprijders" een toertocht,
die geheel los stond van het 40
plusweekend. Ook gezien de weersomstandigheden, een matige opkomst. Vijftien personen stapten
op de motor voor een 150 Idlome
ter lange rit door de Achterhoek.
De laatste zondag van november
wordt de 'Sinterklaastoer' georganiseerd.

Verhalen en liedjes
van vroeger

Voetbal

NBvP Vrouwen van nu houden op
woensdagavond 19 september a.s.
de eerste avond van het seizoen in
'de Herberg'. Mw. Anneke Rot uit
Wageningen komt, pruttelkoffie
en krentenmik, verhalen en liedjes van vroeger.

SOCIÏ:
Uitslagen
EDS - Sociï 0-3; Ruurlo 2 - Sociï 2
2-1; Zutphen 5 - Sociï 3 2-7; Sociï 4 SHE 4 2-2; Sociï 5 - Steenderen 4 3-2.
Jeugd: Sociï Fl - Voorst F2 12-0;
Sociï E - MVR El 5-3; Sociï Dl Doetinchem D3 6-0; Sociï BI Harfsen BI 3-1.

NBvP Vrouwen van nu houden op
19 september om 19.45 uur hun
eerste avond van het seizoen in 'de
Herberg'. Mw. Anneke Rot uit
Wageningen komt pruttelkoffie
en krentemik verhalen en liedjes
van vroeger.

PCOB
Na de vakantieperiode wordt de
eerste ledenmiddag van de PCOBafdelig gehouden op donderdag
27 september a.s. in "Het Stampertje" (Dorpscentrum). De heer Van
Ingen zal een inleiding verzorgen
en voorlichting geven over het
Blindeninstituut Bartimeüs te
Zeist. Ook het probleem van
slechtziendheid komt aan de orde.
Leden en belangstellenden zijn
van harte welkom. Begin het nieuwe vergaderseizoen goed en bezoek eens een gezellige ledenmiddag van de plaatselijke PCOB-afde
ling. We hebben uw steun hard nodig. Van 19 - 23 september a.s.
wordt weer de 50+ Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden. Wilt u
een gezellig dagje uit en veel informatie op doen, dan is dit een
goede kans die u niet mag missen.

De Snoekbaars

De onderlinge wedstrijd die de
hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' in de Berkel hield, was voor
de deelnemers in zoverre succesvol dat ze allemaal een vis vingen!
Het totaal gewicht van de gevangen vis bedroeg 9985. De eerste
plaats was voor D. Huetink met
3140 gram; 2 H. Golstein 1400
gram; 3 R. Velhorst 875 gram. Het
aantal deelnemers bedroeg 14.

Ballonnen
Circa 120 leerlingen van de acht
groepen van de school 'De Kraanvogel' hebben vorige week op een
grasveldje bij school, ballonnen
opgelaten. Dit ter gelegenheid van
het vijfde lustrum van de 'Stichting Samenwerkingsschool De
Kraanvogel'. Daarover meer in
"Contact" van volgende week.

Volleybal

Programma:
Sociï-Cupa; Sociï 2 - Zutphen 2;
Sociï 3 - Be Quick Zutphen 5;
WHCZ 11 - Sociï 4.
Jeugd: Kon. UD B2 - Sociï BI.
WVORDEN
Vorden - Sprinkhanen O3
Vorden heeft een afgetekende nederlaag geleden tegen de club uit
Nieuw-Dijk. Vorden dat zonder de
geblesseerde spelers Dennis Wentink, Ronald Visser en Hans van
Dijk moest aantreden kon geen
vuist maken tegen de tactisch
sterk spelende Sprinkhanen. De
club uit Nieuw-Dijk speelde zich
het afgelopen seizoen rechtstreeks
weer terug in de 3e klasse, nadat
het voor twee jaar terug wegens
onregelmatigheden in de wedstrijdformulieren uit de competitie werd gehaald en automatisch
degradeerde. Vorden begon zeer
enthousiast aan de wedstrijd en
speelde op de helft van de tegenstander. Sprinkhanen liet Vorden
komen door de bal in de achterste
linie rond te spelen en in elk geval
geen balverlies te lijden. De enkele
keren dat Sprinkhanen voor het
Vordense doel kwam ontstond
door balverlies. Vorden kon geen
gat vinden in de hechte verdediging van Sprinkhanen. Men oefende wel pressie uit, maar het werd
niet echt gevaarlijk. De eerste uitgespeelde kans van de wedstrijd
ontstond in de 35e minuut. Een
dieptepass op Ronnie de Beus
bracht hem in kansrijke positie,
maar hij zag zijn schot in het zijnet gaan. Door balverlies van Vorden kon de rechterspots ongehinderd op doelman Bruggink af en
gaf hem bovendien het nakijken,
0-1. Drie minuten later was het al
weer raak toen aanvoerder Nibbe
ling een vrije trap van ca. 40 meter
bij de eerste paal binnen knalde, 02. Vorden voetbalde ook in de
tweede helft overwegend op de
helft van de tegenstander, maar
het kon in de voorste linie geen
vuist maken. Of het nu lag aan de
tegenstander of aan de vorm van
de dag, in elk geval speelde Vorden
onder zijn niveau. Sprinkhanen
speelde vanuit een gesloten defensie en nam door een dubbele rugdekking geen enkel risico. Bovendien beschikt het over technisch
begaafde spelers. Keeper Splithof
ranselde een vuurpijl van Sandor
Verkijk bekwaam uit zijn doel en
even later was Ronald de Beus
dicht bij de aansluitingstreffer,
maar hij schoot de bal recht in de
handen van de keeper.
Het zou zelfs nog 0-3 worden,
maar dat was een cadeautje van de
oveigens goedleidende scheidsrechter. De grensrechter werd ge
negeerd en de spits mocht vanuit
een overduidelijke buitenspelpositie richting doel vertrekken en
maakte in de afronding geen fout.
De 0-3 is enigszins geflatteerd,
maar de winst ging wel verdiend
mee naar Nieuw-Dijk.

Oefentoernooi hoogste volleybaldames
De volleyballers van de Vordense
vereniging Pelgrum Makelaars /
DASH zijn weer volop in training.
Vanaf zaterdag 29 september begint voor iedereen de competitie
namelijk al weer. Om goed voorbe
reid aan de start te staan, spelen
dames l én 2 op zaterdag 15 september een oefentoernooi in
sporthal 't Jebbink tegen het Hengelose DVO en Longa uit Lichtenvoorde. Zowel dames l als dames 2
komen dit seizoen uit in de promotieklasse, als gevolg van het
kampioenschap van dames 2 vorig
jaar. De teams hebben een iets andere samenstelling dan vorig jaar. Uitslagen 8 en 9 september jl.:
Enkele 'oudere' speelsters zijn van
Colmschate Dl-Vorden Dl 6-3; Eefhet tweede naar het eerste ver- de Dl-Vorden D2 17-1; WHCZ D5huisd, terwijl enkele jonge talent- Vorden D3 1-2; Vorden El-WHCZ
volle speelsters zich in het tweede E3 14-1; Vorden E2-Eefde El 1-2;
onder leiding van de ervaren
Gaz.Nieuwl. E3-Vorden E3 2-9;
speelsters kunnen klaarstomen WHCZ E6-Vorden E4 7-5; Voorst E2voor de toekomst. Hoewel het eer- Vorden E5 8-1; Voorst Fl-Vorden Fl
ste team (in theorie) het sterkste
2-1; Vorden F2-AZC F3 7-2; WHCZ
team is, is de vereniging gezegend
F4-Vorden F3 1-3; Vorden F4-Ocken
met een uitstekend tweede team
F3 0-6; Vorden Al-Witkampers A2
dat zeker zal laten zien dat ze heel
3-1; Vorden Cl-Almen Cl 100; Vorwat waard zijn in de promotie- den C2-AZC C2 0-5; Vorden 1klasse. Dat belooft dus een span- Sprinkhanen l 0-3; Vorden 3-ABS 3
nende strijd te worden!
2-3; Vorden 4-Witkampers 5 8-5; Ei-

bergen 7-Vorden 5 9-0.
Programma 15 en 16 september
a.s.:
Zutphania A2-Vorden Al; K.L.
Dochteren Cl-Vorden Cl; Lochem
C3-Vorden C2; Rijnland 1-Vorden
1; VIOS Beltrum 2-Vorden 2;
Zutphania 2-Vorden 3; Markelo 5Vorden 4; Vorden 5-Ratti 3.
SVRATTI
Progr. zaterdag 15 september:
DZC'68 6 - Ratti 5; Ratti BI - Gorssel
B2; Be Quick 2 C2 - Ratti Cl.
Zondag 16 september a.s.:
Westendorp l - Ratti 1; Bon Boys 5Ratti 2; Vorden 5 - Ratti3; Ratti 4 Reune 7.

Heeft u trek
in iets lekker?
Voor de lekkerste verse producten,
gaat u natuurlijk al naar de echte
groenteman Huitink. De salades,
rouwkost, gesneden groenten en
natuurlijk het traditionele groenten en fruit assortiment lacht u
dagelijks versbereid toe. De echte
groenteman houdt van verkoopondersteunende acties en is
graag bereid door middel van deze
acties zijn vakbekwaamheid en
kwaliteitsnorm te tonen. Natuurlijk vergeet hij ook het nut van
leuk geprijsde aanbiedingen niet.
De komende weken staan bij de
echte groenteman Huitink in het
kader van de jungleweken. De winkel is in sfeer gebracht en leuk re
clamemateriaal moet het jungle
gevoel nog extra onderstrepen.
Daarbij kan men via skyradio dagelijks genieten van de reclamespot. Bij aankoop van de aanbie
ding Chiquita bananen ontvangt
men de komende twee weken gratis een leuk recept om eens iets anders met bananen te bereiden.
Men daarbij een keuze uit het assortiment salades, rauwkost of
kant en klaarproducten, dan heeft
men in één keer verantwoorde, vitaminerijke voeding in de tas. Natuurlijk alles met junglebenamingen om zo toch zeker in de sfeer te
blijven.
Wil men nog meer informatie be
zoek dan ook eens de internet site
van de echte groenteman, www.
de-echtegroentemal.nl wellicht
doet men nog meer verrassende
ideeën op. Het team van echte
groenteman fam. Huitink ontmoe
ten u de komende weken graag in
de winkel.

Kom bij ons een
feestelijke kaart
uitzoeken
of neem de
monsterboeken
mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit onze
grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje
in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

Creatief SWOVorden
Evenals vorig jaar wordt er bij
voldoende deelname weer een
cursus tekenen, schilderen en
aquarelleren georganiseerd.

De cursus wordt gehouden op 10
maandagmiddagen, beginnende
op 24 september a.s.
De lessen zijn van 14.00 tot 16.00
uur.

Er wordt geen speciale ervaring
vereist want de cursus is zo opge
zet dat iedere deelnemer op eigen
niveau individuele begeleiding
kan krijgen.

Informatie kunt U krijgen bij de
heer Overvelde tel. 524734 en U
kunt zich opgeven bij de SWOV tel.
553405.

Actiegroep 'Wegaan voorde 5':

Referendum Zelhem
over fusie
De inwoners van de gemeente
Zelhem gaan op woensdag 17
oktober naar de stembus. Zij
mogen op deze dag laten weten
of ze voorstander zijn van een
samenvoeging met Doetichem
of een fusie willen met Vorden,
Hengelo, Steenderen en Hummelo & Keppel. Dit heeft de gemeenteraad van Zelhem besloten.
Het referendum moet duidelijkheid geven hoe de bevolking van
het dorp denkt over de herinde
ling. In de gemeenteraad van Zelhem is er grote verdeeldheid over
de vraag met wie Zelhem moet fuseren. Het CDA en de WD in deze
plaats zijn voor een grote plattelandsgemeente. PvdA, RPF/SGP en
gemeentebelang voelen echter
veel meer voor een samenvoeging
met Doetinchem. Met acht tegen
zeven stemmen sprak de gemeenteraad van Zelhem zich dit voorjaar dan ook uit voor een fusie met
Doetinchem.
De vraag is nu hoe de bevolking
van Zelhem over de herindeling
denkt. Naast de nodige voorlichting zal op donderdag 4 oktober
een informatie en discussieavond
worden gehouden.
Verder moet op woensdag 17 oktober 64,63 procent yan alle kiesge
rechtigde Zelhemmers zijn stem
uitbrengen wil de volksraadple
ging rechtsgeldig zijn. Om het re
ferendum zo onpartijdig te laten
verlopen wordt het bureau Ernst &
Young ingeschakeld. Hiervoor
heeft de gemeenteraad 120.000
gulden beschikbaar gesteld.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22

7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Enkele maanden geleden deelde
de provincie de gemeente Zelhem
bij Doetinchem in. Buunk bena-fc
drukt dat het hier om een voorlopig besluit gaat.
e actiegroep vindt het referendum
dan ook een uitstekend middel
om de gemeenteraad - maar ook
de provincie - te laten weten wat
de bevolking van Zelhem nu pre
cies wil. "Maar we willen het liefst
dat Zelhem bij de VHS komt."
De gemeente Zelhem heeft tot l
november de tijd op te reageren op
het voorlopige besluit van de provincie. Daarna komt de herindeling in de Achterhoek opnieuw
aan bod in het college van Gede
puteerde Staten.
Het is de bedoeling dat de Provinciale Staten in februari van het
volgend jaar een definitieve beslissing neemt. Vervolgens gaat het
voorstel naar minister De Vries
van Binnenlandse Zaken en moet
het besluit nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste
Kamer.

ENDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.
Hobbyen op maandag-, woensdag- 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.
SEPTEMBER

drukkerij Weevers

ACTIEGROEP
Verder is er in Zelhem afgelopen
zomer een actiegroep opgericht
met als naam 'We gaan voor de 5'.v.
Deze actiegroep bestaat uit Zelhemmers die voorstander zijn van
een fusie met Vorden, Hengelo,
Steenderen en Hummelo & Keppel. Toch is dit niet het eerste doel
van de actiegroep. "Wij willen in
de eerste plaats de mensen ervan
doordringen dat de herindeling
nog geen gelopen koers is", zegt se
cretaris J. Buunk.

12 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
12 Start bridgeseizoen bridgeclub
BZR Vorden.
15 Veiling in de Herberg.
15 Klein Axen: workshop.
16 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrijd.
16 Volksfeest Linde: fietstocht.

17 Bridgeclub Vorden.
19 Welfare: najaarscontactmiddag De Wehme.
19 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
19 Bridgen bridgeclub BZR.
19 HVG Wichmond en Vierakker
Startavond.
20 Bejaardenkring: bijeenkomst
Dorpscentrum.
20 Volksfeest Linde: revue.
21 Volksfeest Linde: vogelschieten.
21 Klein Axen: bomenlezing.
22 Volksfeest Linde: volksspelen
en feestavond.
24 Bridgeclub Vorden.
26 ANBO: klootschieten bij cam-"*
ping de Kleine Steege.
26 Bridgen bridgeclub BZR.
27 HVG Dorp: voordrachten en
muziek.
27 PCOB
Voorlichting
over
blindeninstituut Bartimeüs
Zeist.
30 HSV De Snoekbaars: ledenwedstrijd Hengelo/Vorden.

Kersenbavaroisevlaai
klein

4J450
i im

4 G 95
groot f O*

Appel-kaneelvlaai
Wem fff
Ze z/yn er weer, onze heerlijke

roomboter
speculaasjes
normaal 7.25
tegen inlevering van deze bon

6.'25

Muesli-sneetjes
voor

5O

Echte Bakker

Eppink gRuiterkamp

VAN ASSELT

UITVAARTVERZORGING
®.

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

l

Jansen & gal

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Nutsblokfluit en Keyboardclub
De lessen voor het seizoen 2001 -2002
beginnen op zaterdag 15 september
in het Dorpscentrum te Vorden.

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf
heden weer mogelijk voor de instrumenten:

Telefoon (0575) 45 20 20

autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVU Telefoon (0575) 57 16 60

BLOKFLUIT (leeftijd v.a. 7 jaar)
KEYBOARD (leeftijd v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in volgorde van (voor)aanmelding en vervolgens tijdens de eerste les.

Voor ons ambachtelijk slagersbedrijf zoeken wij
op korte termijn een enthousiaste

winkelbediende (v)
partime/fulltime

LESTIJDEN (onder voorbehoud):
08.30 - 09.15 uur: Keyboardgroepen 3 en 4
09.15 - 10.00 uur: Keyboardgroep 1 (Beginners*)
10.00 - 10.45 uur: Keyboardgroep 2

en

allround of leerling
slager (m)
(Functie: productie en worstmakerij).
Wij bieden voor beide functies een zelfstandige
baan in een prettige en moderne
werkomgeving, met volop mogelijkheden om
jezelf te ontplooien.

(*) bij voldoende deelname
Opgave en/of inlichting:
P.C. Kramer, het Hoge 56, tel. 55 32 29
M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

VLAAI VAN DE WEEK:
Hazelnootvlaai f 11,Speculaas
Tweede pak voor f 2,50

Maisbolletjes
6 halen 5 betalen

Appeldriehoeken

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Slagerij Driever
Zutphen-Emmerikseweg 131, 7223 DC Baak.
Inlichtingen: telefoon 0575-441262

Das en nacht bereikbaar

I 1,50 per stuk
Maandag de gehele dog
' -

*

•

.-•'

•

• B

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
Dorp»itrMt11 Vordcn ttltfoon 551373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Bij ons zorgen

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

het
§te
resultaat.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

schildersbedrijf
&
^^m^^m^^m ^^^H ^M

DRA
7250 AA VORDEN
Postbus 37-Het Hoge 3
Telefoon 0575-551208

Monuta V

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

