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Free-Wheel timmert met tal van
arrangementen nadrukkelijk aan de weg!

Gemeente Vorden
Zie p a g i n a A en 5 van d e z e u i t g a v e

Op deze zaterdag (11 oktober) zijn
er in het pand van Free-Wheel
doorlopende demonstraties te zien
op het gebied van schaatsschoe
nen (passend maken), het slijpen
van de schaats, het aanbrengen
van een nieuwe ronding in de
schaats. Ook wordt die dag de 9daagse schaatsreis naar Canada ge
promoot. Zoals in de aanhef reeds
aangegeven, Free- Wheel heeft tal
van najaarsarrangementen in de
aanbieding, zoals een GPS tocht
(Global Position System) waarbij
de deelnemers met behulp van
satellieten hun route bepalen.

Of het nu gaat om schaatsen,
skeeleren, mountainbiken, teambuilding, een smokkeltocht, een
zwerverstocht, in het donker
met de kano over de Berkel, of
gewoon een combinatie van
sport, met een gezellig avondje
barbecuen met verhalen en/of
zang, het kan allemaal bij FreeWheel. Dit alles onder het
motto 'programma's op maat'.
Fanatiek sporten of gewoon op
de recreatieve manier, het kan
geregeld worden.
Het is al weer een jaar geleden dat
FreeWheel het pand aan de Dorpsstraat verliet om zich op het industrieterrein aan de Netwerkweg
7 te gaan vestigen. Martien Pater
over deze verhuizing: 'We hebben
er absoluut geen spijt van, dat we
deze stap hebben genomen. We
hebben hier met onze winkel en
het sport-organisatiebureau veel
meer ruimte. De plek hier, nodigt
uit om 'naar buiten' te gaan.
Zo kan er bijvoorbeeld van hieruit
volgens een routekaart geskeelerd
worden. We hebben routes uitge
stippeld van 17,5 c.q. 30 kilometer.
Ook een skatearrangement onder
deskundige leiding is van hieruit
mogelijk.
Afgelopen week hadden we hier
een groep mensen van een politie
school te gast met als thema Teambuilding'. Wij hebben op hun verzoek een arrangement samenge
steld dat bestond uit 10 kilometer
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mountainbiken, vervolgens een
uur kanovaren. Intussen hadden
wij in de auto vanuit Vorden een
aantal steps meegenomen die we
op een afgesproken plek tegen de
mountainbikes hebben omgeruild
waarna het gezelschap al 'steppende' weer bij onze zaak terugkwam,
waar inmiddels de koffie en
broodjes klaar stonden. Na de
lunch hebben de politiemensen
hier nog een poos vergaderd.
SPECIAALZAAK

Voor de klant ook van belang, we
kunnen hier op alle gebied een
maximale service verlenen. We
hebben een winkel met een uitgebreid assortiment skeelers, schaatsen, langlaufski's, mountainbikes
en alle kleding en accessoires die
er bij horen. Kortom een echte
'speciaalzaak', aldus Pater die samen
met zijn compagnon Raymond
Mars 'Free-Wheel' runt, daarbij geassisteerd door Dagmar van Rossum (receptioniste/sekretaresse),
Arne Hassink (verkoop plus onderhoud fietsen) en Mark Ritsma
(sport-organisatiebureau) alsmede
een aantal freelance medewerkers,
zoals bijvoorbeeld de bekende Vordense skeeleraar Arjan Mombarg.
Hij verzorgde afgelopen zaterdag
voor Free- Wheel nog een tweetal
skeelerclinics.
Over clinics gesproken, zaterdag
27 september verzorgt Jan Weevers
twee ATB clinics. Martien Pater:
"Hoe zo'n clinic werkt"? Een voorbeeld, de mensen melden zich hier
s'morgens en willen op een fiets
gaan rijden die ze niet hebben. We
hebben hier een tiental testfietsen.
Verschillende modellen, fietsen
met schijfremmen, fietsen met
voor- en achtervering of in vaktermen te spreken 'full suspension'.
Jan Weevers geeft daarbij tekst en
uitleg. Ze vertelt hij je hoe je op
fiets moet zitten, of de stand van
het zadel goed is, hoe rem je en al
dat soort zaken. Dat doet Jan ook
op weg naar de Lochemseberg. Hij
geeft advies, vertelt over zijn eigen
ervaring als mountainbiker. Weer
terug bij Free-Wheel kunnen de
deelnemers zich in het pand douchen. Jan Weevers is dan nog aanwezig voor een korte nabespreking.
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De bedoeling is dat wij ons als
Free-Wheel profileren. Een soort ABT
centrum, waarbij de deelnemers

dus een fiets kunnen uitproberen
waarbij je natuurlijk hoopt dat er
nu of in de nabije toekomst ook
moutainbikes verkocht zullen
worden. Je hebt het gezien, we
hebben hier een uitgekiend assortiment, voor zowel de midden als
hogere segmenten. We hebben
drie 'A' merken: Giant, Medrida
en Nishiki. Allemaal uitstekend
materiaal', zo zegt Martien Pater.
Jan Weevers geeft bovendien eens
per twee weken bij Free-Wheel een
mountainbike-training. Pater: 'Dat
moet je zien als begeleiding van
een groep mountainbikers, die bijvoorbeeld in het voorjaar in Sauerland willen rijden. Ze kunnen hier
dan onder deskundige leiding oefenen. Zelf geen fietsen? Geen probleem, de fietsen kunnen ze hier
huren. Net als tijdens de clinics
geeft Jan ook tijdens deze training
technische adviezen'.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo denken ze ook bij Free
Wheel, want op deze zaterdag 27
september staat er 's middags ook
een jeugdclinic op het programma.
De bedoeling hiervan is om de
jeugd vanaf 12 jaar kennis te laten
maken met de mountainbikesport.
De leiding is in handen van de
VRTC 'De Achtkastelenrijders'. De
bedoeling is tweeledig, de toerclub
hoopt op deze manier meer jeugdleden te krijgen en Free-Wheel
hoopt uiteraard dat de ouders van
de jeugdige fietsers dermate enthousiast raken, dat ze besluiten
om voor zoon of dochter een fiets
aan te schaffen!
SCHAATSPLOEG

FreeWheel presenteert zaterdag
11 oktober haar nieuwe marathon
schaatsploeg. Martien Pater: 'De
ploeg bestaat uit zes regionale
schaatsers, te weten drie C-rijders,
Roy en Remco Nijkamp uit Need
en Hans Baars uit Giesbeek en drie
landelijke veteranen: Harry Klein
Gebbink uit Groenlo, Ferdy van
der Werf uit Warnsveld en Hans
Kemper uit Giesbeek. Free skate
rijder Paul Benneker uit Alkmaar
completeert de ploeg. Wij sponsoren deze ploeg met kleding en
materiaal. Belangrijk voor ons dat
deze schaatsers enthousiast met
hun sport bezig zijn. Wij hopen als
FreeWheel vanzelfsprekend op
meer naamsbekendheid', aldus de .
Vordense ondernemer.

Ook volgens Martien Pater leuk
om te doen, een smokkeltocht of
spooktocht van circa twee uur,
waar onderweg 'van alles' gebeurt.
Speciaal voor dit soort tochten
huurt Free- Wheel figuranten in
om het allemaal nog eens extra
spannend te maken. Kortom families, buurten, personeelsverenigingen etc. kunnen in groepsverband
allerhand afspraken maken. Wil
men een fakkeltocht, of smokkeltocht met na afloop een optreden
van de troubadour Gery Groot
Zwaaftink, ook dat kan geboekt
worden.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur ds. M. Brummelman (Twello).
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 september W.QO uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur ds. HA. Speelman (Marrum);
19.00 uur mw. ds. GJ. de Jong-Baerends (Zelhem).
R.K. kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur pastor Hogenelst. Dopen m.m.v.
gemengd Pancratiuskoor.
RJC kerk Vierakker
Zaterdag20 september 17.00 uur eucharistieviering, past. Zweers, volkszang.
Zondag 21 september 10.00 uur woord/communiedienst, herenkoor.
Weekendwacht pastores
21 en 22 september W. Matti (Zutphen), tel. (06) 51 91 08 39.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.
Tandarts
20-21 september W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16,30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl
- E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiazorg en Thuiszorg. V orden: Nieuwstad 32. Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00
uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs(0575)441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden. Tel, 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-1.7.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2,25 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.
• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedingsadvies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. (06)
51106955.
• Ervaren leraar Engels
woonachtig tussen Vorden,
Ruurlo en Hengelo is beschikbaar voor conversatielessen
voor beginners en gevorderden. Zowel individuele als
groepslessen. Ook kunnen
lessen worden gegeven, aangepast aan de wensen van de
leerling. Commercieel Engels
is mogelijk. Ik geef les in Italiaans voor beginners. Tel.
(0575) 55 69 40.
• Peuterspeelzaal het Kraankuikentje organiseert speelgoed- en
kinderkledingbeurs. Tevens nieuwe Wikidikleding te koop. Op vrijdag 19
sept. a.s. van 18.30 uur tot
21.00 uur in school "de Kraanvogel" te Kranenburg. U bent
van harte welkom.
• Te koop: karakteristieke royale helft van dubbel herenhuis, gelegen op een rustige
locatie in het centrum van Hengelo Gld. Inhoud 540 m3, perceelsoppervlakte 225 m22. De
woning is recentelijk geheel
gerenoveerd en is in perfecte
staat. Deze woning moet u beslist van binnen zien! Tel. (06)
53540579.
• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo 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 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wirn); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
8 6 / 5 5 2 1 04 en 55 1787.
• Gediplomeerd voet-reflexoloog woonachtig tussen Hengelo, Ruurlo en Vorden geeft
voetmassage aan huis. Bel.
(0575) 55 69 40.
• Overgewicht brengt meer
met zich mee! Slecht voor uw
gewrichten, uw hart, bloeddruk,
verhoogde kans op suiker. Doe
er wat aan en begin vandaag.
Herbalife werkt! Nieske, tel.
(06) 54326669.
• Diverse soorten verse snijbloemen van eigen land. Tevens kalebassen. Alle dagen
open van 07.00-21.00 uur. Elly
Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.
• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 13 36.
• Het appelseizoen begint
weer op vrijdag 19 september a.s. We zijn er elke dag
behalve dinsdags. Ooyman,
Groenloseweg 37, tel. (0573)
49 1261.

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

ETJ-Witgoedservice
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

• Ervaren oppasmoeder 35
jaar biedt zich aan op woe. do.
en/of vrijdag. (0575) 46 37 74.
• Cursus: Zelf kleding maken.
Zin om zelf kleding te maken,
maar nog niet eerder gedaan,
of bij bepaalde dingen nog hulp
nodig? Kom dan op naaicursus.
Cursus: Patroon tekenen.
Wil je leren patronen op maat
te maken, omdat je geen passende patronen kunt vinden, of
wil je graag kleding maken naar
je eigen ideeën of ontwerp?
Kom dan op tekencursus. Inl.
Agnes Geurts-van Zandwijk,
Dr. A.Ariënsstraat 15, 7221 CA
Steenderen (0575) 45 21 37.
• Gezocht: woonruimte voor
rustige, werkende jongeman.
Vorden en omgeving. Event.
met schuurtje. Brieven onder nr.
V 29-5 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.
• Rode wijn van de Wereldwinkel. De smaak is net zo
zacht als de prijs. Deze maand
extra voordelig!
• Te koop: modern woonkamermeubilair. Design glazen
tafel (80x80 cm); bijzettafeltjes;
wandspiegel;
schilderijlijsten
(115x55 cm); schemeriampje;
kapstok; 2 zwarte opvouwbare
tuinstoeltjes; Philips televisie en
Philips stofzuiger. Tel. (0575) 55
3939.
• Te koop: lesmateriaal
vreemde talen. Linguaphone:
Deutscher Kursus; Linguaphone: Norsk Kurs; Linguaphone:
Course de francais; Linguaphone: Cursus Nederlands. Lesboeken Frans, Duits, Engels,
Spaans, Nederlands. Audio- en
videocassettes. Eveneens Japanse, Cantonese en Chinese
lesboeken. Tel. (0575) 55 39 39.
• Wie is er zijn Cyperse poes
kwijt? Gevonden langs de
Rondweg. Info: tel. 55 31 28.
• Pedagogisch medewerker, 28
jaar, zoekt woonruimte in of
rondom Zutphen. S.v.p. bellen in
het weekend op tel.nr. 06 1537
3302.

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 16 september t/m zaterdag 20 september.

• Gevraagd: hulp voor het
schoonmaken van kantoren
en winkel. 8 tot 12 uren per
week. Brieven onder nr. V 29-3
bureau Contact, postbus 22
7250 AA Vorden.

cole slaw salade

hutspot
500 gram

200 gram

€

€

149

Even bakken... klaar!

Heerlijk Hollands...

spruiten

nazomerse bakmix

500 gram

€

500 gram

Maak eens een ovenschotel..

prei
kilo

€

€

249

Nieuwe oogst...

129 zakElstar
1,5 kilo

* 49
€ 17

't is de tijd van 't jaar...

pitloze druiven

500 gram €

169

De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 161.7
internet: www.de-echte-groenteman.nl

BINNENKORT: STAMPPOTSTEMPELACTIE
MEER INFO IN DE WINKEL

Dagmenu's
16 t/m 19 september 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.
Dinsdag 16 september
Gesloten.
Woensdag 17 september
Tomatensoep / babi pangang met bami en groente.
Donderdag 18 september
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.
Vrijdag 19 september
uiensoep / spies de rotonde met frieten, salade
Maandag 22 september gesloten.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,
lunchkaart, ijssalon eQ diner-cadeau-bonnen, catering...

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.
• Te koop gevraagd: hometrainer in goede staat. Tel. (0575)
55 37 78 / 06 23055921.

Nieuwe receptuur...

Door ons vers gesneden ...

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,
Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten
software
en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

Hetplantseizoen
is weer begonnen
Coniferen

Hedera

Taxus

Rhodo's

Laurier

Bemesting

Containerplanten

Gazongraszaad

Goede kwaliteit - scherpe prijzen
BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

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

Voor aan/eg en onderhoud
staan wij in woord en daad paraat!

Onze petto polio Is
weer pico bello"

In plaats van kaarten

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Sander Robert

Op 24 september zal het 50 jaar geleden zijn

10 september 2003.

Derk en Dine Wesselink-Tjoonk

Sander weegt 3620 gram en is 50 cm.

zijn getrouwd.

Robert en Anyal Visschers-Begieneman
Isabel

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom op zaterdag 27 september van
19.30 uur tot 22.00 uur in café-restaurant
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Biesterveld 76
7251 VT Vorden

»
'

Eet 'n typisch gerecht uit 't vakantieland waar u geweest bent en
herinneringen komen los. Zo proeft u in de petto polio het zonovergoten Italië. Kipfilet met Pamaham, dubbelgevouwen en vastgeprikt met 'n blaadje salie. Zo simpel. Zo lekker.

IdJflHI
September 2003
Burg. Galleestraat 41
7251 E A Vorden

We zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en
mijn zusje

11 september 2003.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de grote belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn man

Jan, Gedüle en Teun
Hermsen-Bleumink
Wichmondseweg 23
7255 KX Hengelo (Gld
Tel. (0575) 46 53 76

Paulus Servatius Gerritsen
Mijn bijzondere dank gaat uit naar dokter Haas en de
„Zorggroep" afdeling Vorden voor de goede verzorging van mijn man.
Ria Gerritsen

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

»

3 Biefstukken

€

3 Kogelbiefstukken
Gekookte Achterham

€

100 gram

€

30 mini-Loempia's
+ gratis bakje saus

€

Lamskoteletten
700 gram

DANKBETUIGING

| Het Karspel 108
| 7255 CV Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 00

5?°
6?°
1?»
298

€

1?9

€

13°

Kip-kerrie salade

Vlogman
Keurslager

12 september 2003.
$

€

700 gram

Vorden, september 2003

Leon Arnold Gerjan
Peter en Hetty Kroese

PettO POIIO 100 gram

Een hand...
Een woord...
Een gebaar...

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

Doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Op zaterdag 20 september a.s. zijn wij

Wim en Annie
Zweverink-Gosselink
40 jaar getrouwd.

Willy Meenink-Ellenkamp

U bent van harte welkom op de receptie van
14.30 tot 16.00 uur in zaal ,,De Herberg",
Dorpssstraat 10 te Vorden.

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

HELMINK

meubelen

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Hengelo Gld., september 2003

Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6

Sparkling Life

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkump)

voedingsproducten voor:

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

• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing
• energie
• betere sportprestaties
Belt u:

Mister Steam is te huur bij:

zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.
A. Meenink
Kinderen en kleinkinderen

September 2003
„De Steenkamp"
Hengeloseweg 5
7251 PA Vorden

Huur
Mister Steam

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele hartverwarmende blijken van
medeleven die wij van u, zowel persoonlijk, als schriftelijk mochten ontvangen na het plotseling overlijden van
mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moeder en oma

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

Eppink (/^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur
Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur (met garantie)!

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge
beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 37 Beu r o

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (o£7£) 45 16

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!
O ZONE

Gemeente

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Lekker makkelijk:
aanvraagformulieren
op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
staat sinds kort een groot aantal
aanvraagformulieren (zie
www.vorden .nl/Gemeen te/Aanvraag
formulieren), waarmee u producten
en/of diensten van de gemeente
kunt aanvragen. Verschillende
formulieren kunt u elektronisch
naar ons toesturen, zodat u de gang
naar het gemeentehuis niet hoeft
te maken. Onder meer het aanvragen van een uittreksel burgerlijke stand, collectevergunning,
bewijs van nationaliteit of een ontheffing winkelopenstelling kan nu
direct vanuit huis. Andere formulieren zijn zogenaamde pdf-formulieren. Deze kunt u thuis uitprinten
en invullen en bij de gemeente
inleveren. Uw afspraak bij de ge
meente verloopt dan sneller. Er
staan pdf-formulieren op de site
voor bijvoorbeeld het aanvragen
van een bouw-, milieu- of kapvergunning of het doorgeven van een
verhuizing. Over de meeste producten/diensten waar de formulieren
betrekking op hebben, vindt u in de
Gemeentelijke Producten Catalogus
op de website een uitgebreide
omschrijving. Raadpleeg deze altijd
eerst. Lekker makkelijk: aanvraagformulieren op www.vorden.nl.
Neem gauw eens een kijkje!

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

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

Het nieuwe rijden: train
de rijstijl van de 21e eeuw
Het nieuwe rijden is de rijstijl voor de 21e eeuw. Dat betekent dat alle
nieuwe automobilisten volgens het nieuwe rijden opgeleid gaan
worden. Rij-instructeurs gaan de technieken van het nieuwe rijden
leren aan hun leerlingen en ook examinatoren zijn of worden
binnenkort getraind. Voor automobilisten met een rijbewijs is er de
rijstijltraining 'Het nieuwe rijden'. Tijdens de training krijgt u de
technieken uitgelegd en wordt er geoefend op de openbare weg. Na een
intensieve training rijdt u naar huis als nieuwe rijder. Voor aanbieders
van deze trainingen zie de website: www.hetnieuwerijden.nL

De website van de gemeente biedt veel
handige informatie.

Streekcommissie
De Graafschap vergadert
De Streekcommissie De Graafschap
vergadert op maandag 22 september a.s. om 15.30 uur in het gemeentehuis van Vorden, Horsterkamp 8 in Vorden. De vergadering
is openbaar. Op de agenda staat
onder meer de beoordeling van de
projecten in de 4e tranche 2003
van het jaarprogramma 2003 van
Streekcommissie De Graafschap.
Het jaarprogramma, alsmede de
agenda en bijbehorende stukken,
liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het secretariaat van de
Streekcommissie. Deze is gevestigd
in het kantoor van Plattelandshuis,
Hummeloseweg 85 te Zelhem, tel.
(0314) 625 000.
Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland
over de besteding van provinciale
en Europese gelden ten behoeve
van de streek De Graafschap. Zij
doet dit ieder jaar in de vorm van
een jaarprogramma.

DE GRAAFSCHAP

toren in Nederland. Met het nieuwe rijden-certificaat op zak leren
rij-instructeurs aspirant-automobilisten comfortabeler, veiliger en
(energie)efficiënter autorijden.
Belangrijke onderdelen waren:
snel doorschakelen naar een
hogere versnelling, tijdig gas
loslaten en gebruik maken van het
rollend vermogen van de auto. De
instructeurs zijn positief over het
gebruik van het nieuwe rijden in
de rijlessen en de getrainde
instructeurs gaan de nieuwe rijstijl
nu geheel of gedeeltelijk
overdragen aan hun leerlingen.
Examinatoren zijn getraind in het
herkennen van het nieuwe rijden
tijdens het examen, maar beoordelen er nu nog niet specifiek op.

Toekomst

De afgelopen anderhalfjaar hebben 6500 Nederlandse rij-instructeurs en examinatoren de training

'Het nieuwe rijden in de rijopleiding' gevolgd. Dit is ongeveer 90%
van alle instructeurs en examina-

UlT DE R A A D

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

V o r d e n

De gemeenteraad vergaderde op 11 september j 1. opiniërend.
Besproken is onder meer de evaluatie van de opiniërende
vergaderingen. De gemeenteraad gaat door met het op deze
manier vergaderen. Omdat voor deze vergaderingen geen
Reglement van orde geldt, kan de raad met belanghebbenden bij
een voorstel van gedachten wisselen. De raad heeft afgesproken
dit voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt te doen.
Ook kan iedereen voor de behandeling van de agenda de raad
toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De gemeenteraad heeft eveneens van gedachten
gewisseld over onderhoud aan en verbetering
van de sporthal. Aan deze hal moet het nodige
onderhoud worden gepleegd. De gemeenteraad
wil dat burgemeester en wethouders een
vergelijk maken van de onderhoudskosten
die nu en in de nabije toekomst gemaakt
moeten worden en inzichtelijk hebben
wat het bouwen van een nieuwe
sporthal kost.
Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

Het nieuwe rijden wordt op korte
termijn integraal onderdeel van de
toekomstige Rijopleiding in Stappen en de cursussen van onder
meer het ANWB Test- en Trainingscentrum. Ook veel taxichauffeurs
krijgen te maken krijgen met het
nieuwe rijden. Het wordt opgenomen in de vakopleiding taxichauffeurs van het SKKP (Stichting Kleinschalig Kollektief Personenvervoer).

Gemeentehuis gesloten
op 26 september
In verband met een personeelsuitje is het gemeentehuis op
vrijdag 26 september a.s. de
gehele dag gesloten.

OP DE WEBSITE
Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te
weten te komen over hoe een
gemeente wordt bestuurd,
wat het laatste nieuws is of
hoe een geboorteaangifte in
z'n werk gaat?

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen
• Wilhelminalaan 18, D.W. Pasman, voor het bouwen van een carport, datum ontvangst:
4 september 2003
Reguliere bouwvergunningen
• Ruurloseweg 122, T.J.J.M. Betting, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:
9 september 2003
Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
in het koetshuis.

OPENBARE
B E K E N D M A K I N G EN VERVOLG
Verleende vergunningen
Reguliere

opslag van steigermaterialen en de opslag van bouwmaterialen (stenen, natuursteen e.d.), volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Enkweg l IA te Vorden.

bouwvergunningen

• Almenseweg 41a, B.J. Groot Jebbink, voor het bouwen van een woning en
kapschuur, vrijstelling voor: geldend bestemmingsplan
• Bergkappeweg l, J. van Kranenburg, voor het vervangend bouwen van een garage
annex bergruimte, vrijstelling voor: het vervangend bouwen van een bijgebouw
• Broekweg 13 in Wichmond, A. Geel voor het gedeeltelijk vernieuwen van een
bergruimte
• Ruurloseweg 65a, W.M.M, de Leeuw, voor het vergroten van een woning,
vrijstelling voor: hoogte/deurhoogte
Kapvergunningen

• Bergkappeweg l, J. van Kranenbrug, voor het vellen van 2 eiken, 3 taxussen en
l beuk
• Eikenlaan 18, B.G.J. Lichtenberg, voor het vellen van l esdoorn
Stoopvergunningen

• Bergkappeweg l, J. van Kranenburg, voor het geheel slopen van 2 carports, 2
kassen, een houtblok en een kippenhok
• Broekweg 13 in Wichmond, A. Geel, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur
• Christinalaan 9, J.B. Janssen, voor het geheel slopen van een garage
• Koekoekstraat 2 in Vierakker, MJ. Huurnink, voor het geheel slopen van een loods
en een aangebouwde veeschuur
• Schuttestraat 16, H.G. Beumer, voor het geheel slopen van de asbestdakbedekking
van een rundveeschuur
Vergunningen algemeen
• G & D Promotions BV, voor het plaatsen van 9 reclameborden om Holiday on Ice
aan te kondigen, op verschillende plaatsen in de gemeente, in de periode 14
oktober t/m 23 oktober 2003
Vrijstellingen bestemmingsplannen

• Dorpsstraat 32 in Vorden, Pizzeria en Shoarma King, voor het uitoefenen van
kleinschalige horeca-activiteiten
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bestemmingsplannen
Voornemens medewerking

vrijstelling

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
6, lid 8, sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te verlenen
voor het bouwen van vier woningen op de percelen Dorpsstraat 6b, 6c, 8 en 8a
(bedrijfsgedeelte landbouwmechanisatiebedrijf Arends ten westen van de
•— Dorpsstraat).
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
5, lid 5.8. sub f van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een carport op het perceel
Wilhelminalaan 18. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om de carport dichter
op de openbare ruimte te bouwen.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub b van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992 " vrijstelling
te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Nieuwstad 47. Deze
vrijstelling maakt een grotere nokhoogte mogelijk.
De op deze vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen van 18 september t/m
15 oktober 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8.41)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 19 september t/m 17 oktober 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Bouwbedrijf Hulshof B.V., Enkweg 11 A, 7251 EV voor het veranderen van een
inrichting voor het maken van alle voorkomende timmerwerkzaamheden, de

0 p e n ba re ke n n i s g e v i n g van het b e s l u i t op de a a n v r a a g om
vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
19 september t/m 31 oktober 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Maatschap CJ.H.A.M. Arends, Vierakkersestraatweg 32, 7233 SG Vierakker, om:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor agrarisch bedrijf
met melkvee en vleesvarkens, datum aanvraag: 15 mei 2003, adres van de
inrichting: Vierakkersestraatweg 32, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie
R, nr. 359
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b.de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór l november 2003.
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 terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.
Openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke
i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8.26 Wm b en a r t . 3:33 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 19 september t/m 31 oktober 2003 ter inzage het besluit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan de heer M. Sprukkelhorst, Nijlandweg 6, 7251 KK Vorden op
1 september 1998 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C,
nummer 1471 en 1473, adres inrichting Nijlandweg 6 te Vorden.
Strekking van het besluit luidt:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van
vergunninghouder voor het varkensgedeelte vanwege deelname aan de "Regeling
beëindiging veehouderij takken".
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór l november 2003. 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 terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Zaterdag 20 september

Week van de Kinderopvang, Dag van de Leidster

Open dag Homeopathie

'Totale ontspanning' bij De Blokkentoren

Praktijk voor klassieke homeopathie van Frans Qu i rijnen zal
op zaterdag 20 september a.s.
zijn deuren openen voor belangstellenden.

kinderen, problemen rondom borstvoeding,
vaccinatieproblemen,
darmkrampjes, menstruatiepijn,
maagklachten, blaasontsteking.

In het gezondheidscentrum 'De
Gaikhorst' in Warnsveld kunt u
terecht met vragen omtrent uw
gezondheid, en wat klassieke homeopathie voor u persoonlijk kan
betekenen.

Tevens kunt u op 20 september
terecht in gezondheidscentrum
'De Gaikhorst' voor informatie
over fysiotherapie, psychomotorische en tekentherapie, haptonomie, osteopathie en spelbegeleiding.

Ook zal er foldermateriaal aanwezig zijn over wat homeopathie kan
doen bij onder meer de volgende
klachten: hoofdpijn en migraine,
reumatische klachten, spruw bij

Praktijk voor Klassieke Homeopathie, F. Quirijnen. Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst', De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld, tel.
(0575) 52 64 76.

Woensdag 17 september staat
voor zo'n 150 groepsleidsters
van De Blokkentoren in het
teken van Totale Ontspanning*.
Voor het derde jaar wordt in
heel Nederland de Week van de
Kinderopvang gevierd.
Van 15 tot en met 19 september
staat (het werken in) de kinderopvang centraal. De woensdag staat
bekend als de Dag van de Leidster.
De Blokkentoren zal daarom op
woensdag a.s. alle leidsters, invalkrachten, groepshulpen en stagiaires in het zonnetje zetten en lekker verwennen.
Op deze wijze wil De Blokkentoren

haar waardering uitspreken voor
het werk wat de leidsters doen.
DIT JAAR IS HET MOTTO:
"TOTALE ONTSPANNING"

Op 3 locaties zullen allerlei activiteiten plaatsvinden waarvoor alle leidsters van de in totaal 14 locaties zich in kunnen schrijven. Er is
een schoonheidsspecialiste aanwezig, diverse fysiotherapeuten die
nek/schoudermassages geven, er
zijn mensen die voetmassages geven, er is een workshop "edelstenen" en een training "ontspanning op de werkplek". Kortom:
veel ontspanning en voor elk wat
wils. Naast deze activiteiten zal de
afdeling P&O iedere locatie bezoe-

ken en een ieder verwennen met
een ontspannende thee naar keuze. Verder zorgt De Blokkentoren
voor de lunch met een lekker
"broodje gezond". Ook de Gebruikersraad laat zich niet onbetuigd:
zij verzorgen een leuke verrassing
voor alle leidsters. De Blokkentoren kent op dit moment 7 kinderdagverblijven, 7 buitenschoolse opvanglocaties en 7 peuterspeelzalen
in Zutphen, Warnsveld en Gorssel
(al dan niet in een gezamenlijk
pand gehuisvest).
Daarnaast kent De Blokkentoren
een gastouderbureau dat actief is
in Zutphen, Warnsveld, Gorssel,
Vorden, Brummen en Voorst.

Beveiligingsbureau "Protect Eye
richt pijlen op de Achterhoek

Meer dan 200 activiteiten bij boeren en tuinders t/m 21 september

Natuurlijk genieten tijdens
Week van het Platteland
De stichting Vrienden van het
Platteland organiseert samen
met boeren en tuinders tot en
met 21 september 2003 de Week
van het Platteland. Onder het
motto 'Natuurlijk genieten' zijn
er in die week meer dan 200 activiteiten waar iedereen kennis
kan maken met het werk van
boeren en tuinders.

'ROTECT EYE NEDERL

In Gelderland, Overijssel en Utrecht organiseren boeren en tuinders ruim zeventig activiteiten.
Open dagen, fiets-, wandel-, autoen vaartochten, themabij een-komsten, excursies en tentoonstellingen, een bezoek aan een zelfpluktuin of een pompoenenjungle, of
proeven van streekproducten op
één van de streekmarkten. Dit is
zomaar een greep uit het programma voor iedereen die wil genieten

van het platteland. Vanwege de
grote bezoekersaantallen (vorig
jaar werd de Week door 240.000
mensen bezocht) is de Week verlengd met een extra weekend en
duurt dus geen zeven maar negen
dagen.
PROGRAMMA

Het programma van de Week van
het Platteland is opgenomen in
een speciale editie van het kwartaalmagazine Platteland, een uitgave van de stichting Vrienden
van het Platteland. De extra editie
is gratis verkrijgbaar bij de ANWBen VW-kantoren, de grote bibliotheken, Welkoop- en Boerenbondwinkels, Intratuinvestigingen en
bij de deelnemende boeren en
tuinders. Ook zijn alle publieksactiviteiten te vinden op www.vriendenvanhetplatteland.nl.

Kairos opent nieuw seizoen:

Er is meer..
"Soms knijp ik mezelf nog wel
eens in de arm en vraag ik mij
af, of het allemaal wel waar is.
Te gek eigenlijk zoals dingen in
het leven kunnen lopen". Woorden gesproken door Marcel Gotjé die samen met levenspartner
Berdie het beveiligingsbureau
"Protect Eye Nederland" runt.
In 1997 begonnen op "nul" en
inmiddels uitgegroeid tot een
bedrijf met circa 90 medewerkers, fulltimers, partimers en
een aantal oproepkrachten.

cel Gotjé:" Ik heb een enorme drive om te scoren, zeg maar een eigen "willetje". Ik zeg tegen Berdie,
we gaan voor ons zelf beginnen. In
1997 heb ik vergunning aangevraagd om als "beveiligingsadviseur" te mogen optreden. Dat lukte". Inmiddels had ook Berdie met
goed gevolg een stoomcursus beveiliging gevolgd en kwam ook zij
in het bezit van het diploma ABM (
Algemeen Beveiliging Nederland)

Gotjé: " Zelf heb ik het kaderdiploma "Beveiling 2" op HBO niveau
"Protect Eye" met als slogan "24 gehaald. Wil je de functie goed uituur oog voor Uw veiligheid", be- oefenen dan heb je dit diploma ge
weegt zich op een breed terrein woon nodig. Op het gebied van bevan beveiliging, dat varieert van veiliging vindt er in Nederland hebeveiliging op het gebied van ge- laas een enorme verloedering,
bouwen, hotels popconcerten, wildgroei, plaats. Het vak wordt te
alarmbeveiling, andere grote eve- weinig beschermd". Het "beveilinementen zoals bijvoorbeeld de TT gen" van mensen, bedrijven e.d. is
races in Assen, tot beveiliging van een vak dat niet zomaar voor iepersonen. "Gaat U maar rustig sla- dereen is weggelegd. In de eerste
pen, dan zorgen wij voor de rest", plaats moet je over een enorme
zo staat op een folder te lezen. Het zelfdicipline beschikken, je moet
bedrijf opereert landelijk met toch loyaal zijn en je betrokken voelen
wel de meeste klandizie in het bij je opdrachtgever. Daar hoort
midden en westen van ons land. bij een grote mate van flexibiliteit.
Met het oog op de toekomst wil Het toverwoord in ons vak is "conhet bedrijf ook duidelijk zijn pij- flict- beheersing". Ik heb al voor
len op Oost Nederland gaan rich- heel wat hete vuren gestaan. Ik
ten.
heb nog nooit een klap uitgedeeld
of zelf een klap ontvangen", zo
De eerste stap om meer naamsbe- zegt Marcel Gotjé die vervolgens
kendheid in dit deel van Neder- enkele voorbeelden uit de praktijk
land te krijgen is reeds gezet aanhaalt. " Wij beveiligen bijvoormiddels de hoofdsponsoring van beeld het voetbalstadion van FC
de Doetinchemse volleybalclub Utrecht, grote discotheken en der"Orion". Marcel Gotjé, van geboor- gelijke . Allemaal evenementen
te Amsterdammer heeft namelijk met duizenden bezoekers. De be"iets" met de Achterhoek. Hij veiliging is veelomvattend, waarwoonde jaren geleden in deze con- bij je natuurlijk ook te maken
treien en trouwde op 22 augustus krijgt met personen die proble1986 met zijn huidige echtgenote men maken. Zo wilde een aantal
Berdie (meisjesnaam Kamperman) jaren geleden bij een supermarkt
een geboren en getogen Vordense. in de bekende schilderswijk in
Zij werkte in het verleden circa 15 Den Haag, een boom van een vent
jaar op het kantoor bij de Nedac met een hele grote mond, tegen
Sorbo aan de Nieuwstad, hier in sluitingstijd de winkel nog in, hetVorden.
geen niet kon. In zo'n situatie
moet je vooral rustig blijven, kalMarcel Gotjé had in de beginjaren merend met de man gaan praten,
negentig zijn eerste schreden op niet bang zijn ( althans het niet lahet gebied van de beveiliging ge- ten merken) en altijd aan het bezet. Zegt hij: "In de nachtelijke lang van je opdrachtgever blijven
uren surveilleren op de industrie- denken".
terreinen in Zutphen en Deventer.
Eigenlijk wilde ik het liefst bij een PIONIEREN
wat kleiner bedrijf gaan werken. Toen Marcel en Berdie Gotjé voor
Dat lukte en belandde ik bij een zich zelf begonnen en ze de verbedrijf in Maarsen. Al gauw kreeg eiste vergunning nog niet binnen
ik daar een inspecteursfunctie, hadden ( dat duurde een halfjaar)
met als belangrijkste taak klanten heeft met name Marcel de tijd inte werven".
gevuld om opdrachten binnen te
halen. Marcel: "Het echte pionierswerk. Ik stapte overal frank en vrij
EIGEN "WILLETJE"
In 1995 verhuisden Marcel en Ber- naar binnen en door mijn babbel
die richting Utrecht. Een poos la- lukte het mij om diverse bedrijter was het, tengevolgde van een ven, personen e.d. te overtuigen
reorganisatie bij zijn toenmalige van het nut van het beveiligen. In
werkgever "over en sluiten". Mar- die tijd keihard werken, weken

van 80 tot 100 uren draaien, waren
de gewoonste zaak van de wereld".
Berdie:" Dat gold ook voor mij, 17
tot 18 uren op een dag. Ik had toen
een beveiligingsklus in Amstelveen. Ja, ook s'nachts. Bang? Nee
hoor!" Het echtpaar Gotjé draaide
in het eeste jaar een omzet van
800.000 ( toen nog guldens) "Protect Eye" ( een naam bedacht door
Berdie) heeft inmiddels ook veel
"alarmklanten". Gaat bijvoorbeeld
bij een particulier het alarm af (
een inbraak of i.d. ) dan worden
wij direct vanuit de alarmcentrale
gebeld en gaan onze mensen er
meteen op af. Bij calamiteiten
wordt gelijk de politie gebeld. Een
goed opgeleide beveiligingsman
weet precies wat hij moet doen,
waarbij zijn eigen veiligheid voorop staat", zo zegt Berdie Gotjé.
RECHERCHEUR
Marcel Gotjé heeft met zijn bedrijf
nog een ijzer in het vuur, hij is namelijk ook rechercheur. Mensen
schaduwen, mensen kontroleren,
werkzaamheden met de verborgen camera. Een vrouw beticht
haar man van overspel, of omgekeerd, dat soort zaken. Soms terecht, soms ook ten onrechte. Berdie: " In dat laatste geval moet je
de opdrachtgever wel overtuigen
dat hij of zij realistisch moet blijven".
"Protect Eye" verricht verder, zoals
de directie aangeeft allerhand
diensten. Zo wordt bij een poule
van 30 hotels in Nederland s'nachts de dagtaak van de receptioniste overgenomen. Stelregel van
Marcel Gotjé, in goeie en slechte
tijden, wel of geen economische
recessie, er is altijd en overal beveiliging nodig. En bij "Project Eye",
uit voorraad "leverbaar", goed opgeleide bodygards die overal en altijd mensen kunnen beschermen.
Marcel Gotjé: "Ik denk dat het
allerbelangrijkste is dat met "Protect Eye" als partner, de klant verzekerd is van een deskundige en
betrouwbare dienstverlening op
het gebied van veiligheid en beveiliging. Uw ( de klant dus) veiligheid is in handen van specialisten", zo zegt hij waarbij Marcel
aangeeft dat de dienstverlening
die zijn bedrijf verleent, onder
streng en voortdurend toezicht
staat van het managementteam,
alsmede het Ministerie van Justitie.
"Protect Eye" verleent zo'n 200
diensten per week. En dat aantal
wil Marcel Gotjé ( algemeen directeur) en echtgenote Berdie ( financieel directeur) in het "oosten van
het land" nog verder uitbreiden!!

Op dinsdag 23 september a.s.
begint een nieuwe serie open
spirituele avonden, die door
Kairos georganiseerd worden
onder de naam „Er is meer.....".
Deze eerste avond is weer bij
Pillen t Zwaan-tje, Zieuwentseweg l te Lichtenvoorde en
wordt verzorgd door Erna Rensen.
Zij doet waarnemingen aan de
hand van meegebrachte voorwerpen en foto's. Net zoals afgelopen
seizoen is er nu ook weer vooraf en
in de pauze gelegenheid om kennis te maken met verschillende al-

ternatieve geneeswijzen, zoals
NEI/NLP, magnetiseren, Reiki, intuïtief tekenen en kristaltherapie.
Er is een nieuwe vrijwilligers bij,
die laat zien watje met Tarot kunt
doen en een van de andere vrijwilligers heeft er een nieuwe discipline bij. Met behulp van een computer kan ze problemen en blokkades opsporen. Alle redenen om
eens op zo'n avond te komen kijken en je te laten verrassen wat er
allemaal mogelijk is. De zaal is al
eerder open. Voor inlichtingen
kunt u bellen met Nardie Krabbenborg. Zie voor meer informatie de
advertentie elders in deze krant.

Amuseer Je Slank
bij Strada Sports Vorden
Nu de zomer weer achter de rug
is en het dagelijkse leventje
weer begint 'Komt men weer in
het oude ritme'. School, werk,
kinderen, huishouden, stress.
Allerlei facetten van het leven die
de vakantie snel doen vergeten.
Het ritme van voor de vakantieperiode sluipt er weer langzaam in.
Een goede balans vinden tussen de
zojuist genoemde facetten is van
groot belang voor een prettig leven. Helemaal als men daarnaast
ook nog eens die overtollige kilootjes probeert kwijt te raken. Een
goede balans tussen eten, bewegen en rust is daarbij een steunpilaar. Daarom begint Strada Sports
woensdag 24 september weer met
een cursus Amuseer Je Slank.
Tijdens deze 8-weekse cursus gaat
men in groepsverband of individueel onder begeleiding aan de slag
o.b.v een voedings- en trainingsplan. Men wordt begeleid door een
ervaren instructeur die samen
een reële doelstellingen stelt. Op
basis hiervan wordt men elke
week gewogen en aan het begin,
halverwege en aan het einde van
de cursus wordt het vetpercentage
opgemetenAan de hand van de
uitkomsten kunnen de doelstellingen eventueel worden aangepast.
Als de cursus is afgelopen krijgt
men een nieuw trainingsschema
en kan men verder trainen om het
uiteindelijke resultaat te behouden. Natuurlijk krijgt men ook
hierbij weer begeleiding.
Uit vele onderzoeken is gebleken
dat het op langere termijn veel effectiever is om uw voedingspatroon aan te passen en regelmatig
te bewegen en te sporten in plaats

van allerlei poedertjes en shake-j es
te proberen. Deze hebben vaak op
korte termijn 'effect', maar zodra
men stopt met deze middelen is
men vaak snel weer op het oude
gewicht. Door het voedingspatroon te analyseren en waar nodig
aan te passen én door regelmatig
te bewegen en te sporten, zal het
effect op langere termijn veel groter zijn.
In de eerste cursusweek zal men
worden gewogen, het vetpercentage zal dan worden opgemeten en
men krijgt dan het voedingsplan
uitgereikt met de daarbij behorende uitleg. Vervolgens gaat men aan
de slag in de callestenics les.
Vanaf de 2e week wordt men elke
week voor de les gewogen. Als men
liever individueel traint aan de
hand van een trainingsschema,
kan dat natuurlijk ook. Men is niet
verplicht om deel te nemen aan de
groepsles! Zoals vermeld wordt het
vetpercentage in de Ie week opgemeten. Dit zal ook in week 4 en
week 8, de laatste cursusweek, gebeuren.
In de laatste cursusweek zal de eindevaluatie plaatsvinden en zal er
in overleg een nieuw trainingsschema worden samengesteld.
Naast de vaste cursusavond, elke
woensdag, kan men elk gewenst
tijdstip komen trainen. Hoe vaker,
hoe beter.
Kan men de woensdag niet? Geen
probleem; dan plant men in overleg met één van de instructeurs
een ander vast tijdstip waarop
men gewogen en gemeten wordt.
Voor verdere vragen en informatie
kan mencontact opnemen met
één van de instructeurs.

BESPAAR
BLADBLAZERS elke maand veel geldl
Ruime keuze!
Kom eens kijken.

HARMSEN

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

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

FONS JANSEN
installateurs

onze
voordeel
hypotheek v.a.

*
Heeft u een hogere
rente?
Bel direct 0573 - 40 84 40

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

GNA

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

.rik!

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Nederland b.v. XTvtf
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

HEEFT U ZELF GEEN TIJD
OM TE SCHILDEREN?
Het onderhoudsabonnement van Uniplan is een uniek onderhoudsplan
om het schilderwerk van uw woning op tijd te laten plaatsvinden en
deze in een perfecte conditie te houden tegen een betaalbare prijs

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

IS UW WONING OOK HOOGNODIG
AAN EEN SCHILDERBEURT TOE?

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
~
# TUINONTWERP #
# TUINAANLEG (RENOVATIE) *
-#- TUINONDERHOUD *
*(SIER)BESTRATING #
* VIJVERS *
^ TE KOOP HAAGCONIFEREN #
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

Neem dan nu een onderhoudsabonnement van Uniplan®.
Voor een vast bedrag per jaar bent u van alle zorgen af.
De UniplarT-schilder brengt elk type huis in topconditie
en zorgt ervoor dat dit zo blijft.... 10 OF 4 JAAR LANG!!
ONDERHOUDSPLAN
2003 Herschilderbeurt
2004 Controlebeurt
2005 Controlebeurt
2006 Onderhoudsbeurt

Schilderwerken bv

2007 Controlebeurt
2008 Herschilderbeurt
2009 Controlebeurt
2010 Controlebeurt
2011 Onderhoudsbeurt

Antwoordnummer.: 769
7300 WB Apeldoorn

2012 Controlebeurt

Uijzpnol

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

LJNIPLAN
Bel voor meer informatie: 0900 - 20 20 265

JA, IK WIL MEER WETEN OVER DE UNIPLAN® - ONDERHOUDSABONNEMENTEN
Q Stuur mij geheel vrijblijvend meer informatie of: Q U kunt mij geheel vrijblijvend bellen
Naam: .
Deze bon invullen en opsturen

Adres: . .

(postzegel is niet nodig) aan

Postcode:

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over deze
OnderhoudsAbonnementen?
Vul dan onderstaande bon in
of bel met 0900 - 20 20 265

bovenstaande Uniplan dealer

Plaats: . .
Telefoon:

Landelijke organisatie: E-mail adres: info@uniplan.org - Website: www.uniplan.org

Te koopt 't lekkerst bij

Te koopt 't lekkerst bjj

BMW R90S dag Terwel

zigingen aangebracht. Zo is de procedure eenmaal".
In enkele gebieden in de Achterhoek en Liemers zijn de burgers
geïnformeerd of er is een referendum gehouden. Burgers in de
nieuw te vormen gemeente
Bronckhorst hebben nauwelijks
kans gehad om hun mening te ge
ven. Voorzitter Van Roekei van de
Stuurgroep herindeling is het daar
niet mee eens. "De burger is vanaf
het begin geïnformeerd via de me
dia dat er een grenswijziging gaat
komen. Twente was daarvoor net
afgerond en nu is de Achterhoek
aan de beurt. Ook binnen de politieke partijen tijdens hun partijavonden is dit aan de orde ge
weest. Zij maken zelfde afweging.
Het is ook een plaatje wat we nu
hebben met ons vijven. Oorspronkelijk waren het drie gemeenten.
Wel is het de bedoeling, om straks
als de nieuwe profielschets voor de
vijf klaar is, om over de nieuwe visie voor de toekomstige gemeente
informatieavonden te houden".
Van Roekei vindt niet dat die infor-

Bij spuiterij Theo Terwel op de
industrieweg 19 werd voor de
tweede maal een motor treffen
gehouden.

Ondanks het niet al te mooie weer,
waren er toch 33 motoren van het
genoemde merk 3 uit België 7 uit
duitsland waarvan de verste 700
km gereden hadden, in de middag

was er een rondrit van 40km in de
omgeving.
Om 18.30 gingen de laatste naar
huis en het was weer een geslaagde
dag.

Leden vaste Kamercommissie laten niet achterste van hun tong zien

'Knelpunten andere gemeente ten
koste van Bronckhorst bij herindeling'

matie voor de burger dan te laat is.
"Het gaat hier om een materie die
de burger in het algemeen niet zo
aanspreekt.
Burgers willen informatie waar ze
wat aan hebben. Inhoudelijk willen ze vaak niet", vindt Van Roe
kei. "Men heeft vaak niet in de gaten dat taken die op kleine ge
meentes afkomen ze zelf niet
meer aankunnen*Dan praat ik ondermeer over het ambtelijk apparaat, bekwaamheden en financiën".
"Op lange termijn is het absoluut
nodig dat zoals de vroegere minister len Dales eens tegen me zei: we
hebben in Nederland een zodanig
bestuursdichtheid, de grootste van
West Europa, wij moeten meer opschalen. We moeten meer grootschaliger gaan werken en grotere
eenheden vormen om ook in Europa straks mee te kunnen doen".
Later dit jaar neemt de Tweede
Kamer de beslissing wat er daadwerkelijk gebeurt. De herindeling
moet per l januari 2005 ingaan.

Lezing Peter Gouw
Peter Gouw verzorgt voor de
Stichting Vriendenkring Klein
Axen op zaterdagmiddag 20
september a.s. op het Beeckland
college, Nieuwstad 49 een lezing/workshop met als thema:
Aura en chakra's.
Chakra: Wat is een chakra en wat
kan die betekenen voor de mens?
Elke chakra zal behandeld worden,
van de basis tot de kruin. Aan bod
komen de kleuren die erbij horen,
de elementen, de klanken (met
klankschalen) en de betekenis.

Aura: het energieveld van de aura,
haar kleuren en haar bescherming.
Tijdens de workshop nodigt Peter
Gouw uit via korte meditaties dit
zelf te gaan ervaren.
Vanaf zijn 12de jaar ziet Peter aurakleuren. Daardoor heeft hij zich
kunnen ontwikkelen op het gebied van kleuren en chakra's.
Opgave uiterlijk twee dagen voor
de lezing bij het secretariaat: tel.
55 20 44.

Opbrengst KankerbestxijdiusL
De collecte voor de Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin VVilhelmina Fonds (KWF) in Vorden
heeft € 6.054,37 opgebracht.
Tevens hebben veel mensen de
KWF-collectefolder als poster voor
het raam gehangen en op die
manier meegedaan aan 'het nationale gebaar' van medeleven met
kankerpatiënten en hun naasten.
Wie de collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op giro

Leden van de vaste Kamercommissie luisteren aandachtig naar de vele insprekers tijdens de hoorzitting in Doetinchem
In het Ondernemingscentrum
Achterhoek te Doetinchem
werd vrijdag 5 september een
hoorzitting gehouden van de
vaste Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoorzitting had te maken met het
voorstel tot gemeentelijke herindeling van een deel van de
Achterhoek, de Graafschap, de
Liemers en Bathmen. Tevens
werd gesproken over wijziging
van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel.
Het werd een lange zit tijdens de
hoorzitting. Zo'n zestig insprekers
voerden het woord. ledere inspreker kreeg acht minuten om de Ie
den van de vaste Kamercommissie
te overtuigen van hun standpunten. Voor de gemeente Bronckhorst i.o. (Hengelo Vorden, Steenderen, Hummelo en Keppel en Zelhem) werd het woord gevoerd
door Harry van Roekei, voorzitter
van de Stuurgroep herindeling. Na
zijn betoog werden er kritische
vragen gesteld door de leden van
de vaste Kamercommissie. Vooral
de grote en omvang van het gebied, met zo'n 42 dorpskernen en
buurtschappen (en het op peil
houden van de voorzieningen),

zou moeilijk te besturen zijn. "En
hoe is de financiële onderbouwing
geregeld", vroeg een lid van de vaste Kamercommissie aan Van Roekei. "Daar moeten we keuzes in
maken", was het niet overtuigend
antwoord van Van Roekei.
Voordat Van Roekei het woord
deed waren er al tien andere sprekers aan het woord geweest. "M'n
eerste indruk van de hoorzitting is
dat alle insprekers zich goed hebben voorbereid", vond Van Roekei
die even tijd had om een reactie te
geven. "Ik proef wel enigszins dat
de gemeente Doesburg en Doetinchem teleurgesteld zijn met het
voorstel zoals het er nu ligt". Het
uitgangspunt van de herindeling
is altijd geweest om de drie centrumgemeenten (Doesburg, Doetinchem en Zutphen) te versterken. In het huidige voorstel is daar
niet zoveel van terug te vinden.
Van Roekei: "Ik heb het idee, zover
ik het kan overzien, dat er in het
begin misschien wel eert-plaatje is
gemaakt uitgaande van de drie
centrumgemeentes maar dat er later door diverse politieke colleges,
die zich er over gebogen hebben,
er weer allerlei belangenafwegingen plaats hebben gevonden*. *

Naast het versterken van de centrumgemeentes is als uitgangspunt ook gesteld dat er een draagvlak moet zijn voor een nieuw te
vormen gemeente. Niet opleggen
maar het moet van onderaf gedragen worden. Van Roekei: "De vijf
gemeenten, de vijf gemeenteraden, hebben duidelijk aangegeven
om samen te willen gaan en dat
ook oprecht menen. Er zijn natuurlijk altijd wel enkele kleine
fracties die daar wat moeite mee
hebben. Maar het is wel dat die vijf
gemeenten sterk op elkaar afgestemd zijn. Het zijn gelijksoortige
plattelandsgemeenten en die zich
ook tot elkaar aangetrokken voelen.
Veel meer dan andere gemeentes
die erom heen liggen". Gemor
over de gemeentelijke fusies in de
Achterhoek en Liemers was al te
bespeuren toen Provinciale Staten
het voorstel over herindeling naar
Den Haag stuurde. Na enkele correcties bleef het onrustig. "In de
gehele procedure heeft de provincie toch een belangrijke rol" zegt
Van Roekei. "Gedeputeerde Staten
doen een voorstel aan Provinciale
Staten hoe de herindeling er uit
moet zien.

26.000 ten name van het KWF,
Amsterdam. De netto-inkomsten
van het KWF gaan voor 85% naar
wetenschappelijk kankeronderzoek
en voor 15% naar voorlichting en
begeleiding.
De KWF-afdeling Vorden dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan de collectie. Voor meer informatie over het KWF, kanker en
behandeling voor kanker zie
www.kankerbestrijding.nl of bel
(0800) 022 66 22.

Passage
Dinsdagavond 23 september is
weer onze eerste ledenavond
van het nieuwe seizoen.

wel bekend is, maar mocht dat
niet zo zijn, dan hieronder de gegevens.

Ds. Kool uit Vorden wil deze avond
voor ons verzorgen. Het onderwerp was bij het schrijven van dit
stukje nog niet bekend, dus dat
blijft een verrassing.

Passaga: voorheen Ned. Chr. Vrouwenbond. Vergaderen: lx per
maand op de 4e dinsdagavond.
Waar: Dorpshuis.

Wij hopen op een goede opkomst
van onze leden en ook gasten zijn
natuurlijk van harte welkom. Ik
denk dat Passage voor iedereen

Het bestuur nodigt iedereen uit
om eens bij ons te komen kijken
en luisteren. Het kennismaken
met de nieuwe dominee van Vorden is dus een goede aanleiding.

Veel deelnemers
*VRTC Achtkastelenrijders'
Gestimuleerd door het prachtige nazomerweer, kwamen er
zondag bij de evenementen die
de VRTC 'De Achtkastelenrijders' organiseerde bijna 450
deelnemers opdagen.

Bij de najaarstocht over een afstand
van 100 kilometer (een route uitgezet tjlchting het Sallandse land)
Dat hebben ze ook voor dit gebied gingen£75 personen van start; de
gedaan. Daaraa zijn er nog-watfloflj». 40 kilometer, trok 60 deelnemers.

Daarnaast organiseerde de rijwielen toerclub een veldrit.
De in totaal 335 deelnemers konden
kiezen uit twee afstanden te weten
30 of 50 kilometer, ritten uitgezet
in de buurtschappen MetUer, Linde
en omgeving Ruurlo en Hengelo.
De veldrit was bedoeld als een
voorproefje op het aanstaande
winterseizoen.

AMUSEER JE SLANK BIJ
STRADA SPORTS VORDEN

MODESHOW

aansluitend
KOOPAVOND

IN HET DORPSCENTRUM

De zomvakantie is weer achter

tot 22.00 uur

Raadhuisstraat 6, Vorden
van 19.30-20.30 uur (zaal open 19.00 uur)

de rug en het normale leventje
gaat weer beginnen.
School, werk, het huishouden,
kortom drukte. Voor diegenen

Entree en één consumptie gratis.

die na een onbezorgde vakantie
weer een paar pondjes kwijt willen, is regelmaat dan
ook weer van groot belang. Strada Sports helpt je
hierbij! Wij beginnen woensdag 24 september weer
met een Amuseer Je Slank-cursus. De cursus duurt
8 weken en wordt onder begeleiding uitgevoerd

Een impressie van de
nieuwe najaars- en wintercollectie

o.b.v. een voedings-/trainingsplan. Voor meer informatie en aanmelding, bel nu met (0575) 55 40 91.
Strada Sports Vorden
Burg. Galleestraat 67a, Vorden

ROOSENSTEIN

ANTHONY'S

QUALITY
WEAR

UEBERLE

Burg. Galleestraat 22, tel. 55 18 77

SCHOORSTEENTECHNIEK

Zutphenseweg 1 a, tel. 55 06 66

Burg. Galleestraat 12, tel 55 38 79

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Aborteren in Contact?

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities. Telefoon (O575) 55 1O 1O

Ballonvaren
in uw eigen regio
Aantrekkelijke
groepskorting.
Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Modeshows
vrijdag 19 september
10.00 uur en 14.00 uur

zaterdag 2O september
10.00 uur en 14.00 uur
Reserveren gewenst (O573) 45 14 38

Contactjes?
Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Epilepsie:
soms ben je er
even niet bij
@ Nationaal Epilepsie Fonds
D. Hacht vjn h.t Klein*

Word donateur
giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie.

Vorden

TEUNISSEN

Soms zijn zij 'er even niet bij'. Er vallen

M O D E

Vragen over epilepsie?
0900-8212411 „-„.op.,^,,

Hoetinkhof 37

Aan een rustige straat gelegen, ruime twee-ondereen-kap woning met aangebouwde garage met zolderberging, en besloten achtertuin op het zuidoosten.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

Indeling: entree met plavuizen vloer, toilet (1999),
L-vormige woonkamer met parketvloer en gesloten
haardkachel, keuken met o.a. elektrische kookplaat
en koelkast, bijkeuken, binnendoorgang naar garage
met smeerput en zolderberging.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, nieuwe luxe
badkamer met vaste wastafel, ligbad, douchecabine
en 2e toilet, vaste trap naar..
2e Verdieping: 4e slaapkamer en zolderberging.
Bouwjaar 1979. Verwarming d.m.v. CV-gas, voorzien
van dak- en muurisolatie en gedeeltelijk thermopane
beglazing. De hele woning is zeer recent nog van
buiten geschilderd.
Perceelsoppervlakte 238 m2. Inhoud ca. 440 m3.

VANZEEBURG
& VISSER

€ 265.000,-k.k.

NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl
www.vanzeeburgvisser.nl

Epilepsie Fonds helpt deze mensen.
Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen.

Postbus 270 • 3990 GB Houten
www.epilepsie.nl

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

w o o ndeco r at i es & c a d e a u s

MJK

Vraagprijs:

gaten in hun leven. Het Nationaal

Diverse kortingen op vele artikelen.

Zondag 21 september:
extra koopzondag!
Kerkplein 2, 7261 AZ Ruurlo

Tel. (0573) 25 95 95

Woning gezocht!
Voor een relatie zijn wij op zoek naar een
vrijstaande woning met slaapkamer en
badkamer op de begane grond. Opp. max 600m2
inhoud max 600m3. Ligging niet afgelegen en
met faciliteiten in de directe omgeving.
Pelgrum Makelaars B.V.
Dorpsstraat 19,7251 BA Vorden
T 0575-55 55 55, F 0575-55 36 97
email: pelfnim@pelgrum.nl

Uw contactpersoon:
Caroline van den Heuvel

NVM

WARENMARKT/MINIKERMIS
van 12.00 tot 17.00 uur.

OPENING DIVERSE WINKELS

hengelose
ondernemers
vereniging

van 11.00 tot 17.00 uur.

OPTREDEN "THE LTTTLE BIG-HORN DANCERS"
van 13.30 tot 17.00 uur
Na een prachtige zomer met veel zonneschijn komt dan toch de
herfst er weer aan. Graag willen de ondernemers van Hengelo u de
collectie van komende winter laten zien en wel op zondag 21 september 2003.
Om de sfeer te verhogen komen The Little Big-Horn Dancers naar
Hengelo.

Roozegaarde sport & mode
Groot Kormelink optiek
De Drievetol
Welkoop
Sueters Huishoud/kadoshop
Hermans Schoenmode
WoMen Basic fashion
Beo Bloembinders
Schröder mode
De Spannevogel
Jansen de smid
Dick Helmink
Langeler Partycentrum
Lentferink Mannenmode
Expert Arendsen
IJsboerderij 't Riefel
Bakkerij Bruggink
Grootbod Woninginrichting
Ter Stal
Capuchon Kinderldeding

Deze country line dance club is een afdeling van dansschool "Bouwman". Sinds het jaar 2000 hebben de Little Big-Horn Dancers een demonstratiegroep. Deze groep bestaat momenteel uit 16 enthousiaste
dansers. Ze dansen zoveel mogelijk de top 40 van de CDN. Tevens
geeft deze groep workshops en kan geboekt worden via tel.nr. (0575)
451664.
Traditioneel zorgt het dweilorkest van Concordia voor een vrolijke
noot en is er voor de kinderen een minikermis en een ballonnenclown. Al met al reden genoeg om Hengelo te bezoeken.

is
™
inkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig
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Kortingen tot wel / O /O
Natuurlijk bij:
SPEELGOED
HUISHOUD-EN
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Dick Helmink

O U C l C no

MODE

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
- TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

SPALSTRAAT

12

HENGEIO

G L D .T E L

(057S)

&

SCHOENEN

461884

Alleen op koopzondag
21 september a.s.:
Heel veel zonnebrillen
Complete bril
vanaf € 45f •
Gratis ogentest

Groot Kormelink
optiek
brillen en contactlenzen
Spalstraat 27 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 17 71

EEN GRATIS BL.OEMENBON VAN C 2,5O!
Feest bij Fleurop: we hebben onlangs de 11 miljoenste bloemenbon
rll!

E^-/ JeauBBei
HIH^^BaaiBfr' '"^Ma^H

Natuurlijk gaan we dat vieren, Vim.

<-i\

bloemenbon voor zas miljoen huishoudens in heel
l
E
,:

Nederland! Deze wenk wordt in heel Nederland een bloeoNHtbon
van

2.50 bezorgd. Die kunt u gebruiken bi| uw eerstvolgende

aankoop. Aardiyheidjo van uw Fleuroa-bloemist. En eerlijk

verdiend, omdat u mcrt z'n.allen die 11 miljoen bloernenbonnen hebt gekocht De actm
voorwaarden vindt u op de achterziide van de bon «f op onze website: wwwfleurop.nl

hengelose
ondernemers
vereniging

Beo

Bij inlevering van uw Fleurop bloemenbon(nen) op zondag
21 september hebben wij voor u een aardige attentie klaarliggen.

BeO Bloembinders

Raadhuisstraat 8 Hengelo
Tel. (0575) 46 14 73

r Sandwich

Home cinema uit
slechts twee luidsprekers!

[ Cotton Club
• Rimini
!• Mac

/v Bose® 3-2-1 digitaal
home entertainment systeem
Geavanceerd mediacenter voor het weergeven van
DVD-video, AM/FM met RDS, CD, CD-R/RW en Mp3 op CD.
Speciaal ontworpen luidsprekers zorgen voor een breed,
ruimtelijk geluidsbeeld van surround-geluid en
een exacte plaatsing van het center geluid
- uit slechts twee luidsprekers.

tS?^-

<7. tp plaatsen
AcousTimass* hasmodule
mei afgebeeld

Herfst
2003

Overtuig uzelf! Vraag om een demonstratie.

MAAK KENNIS MET .
ONZE NIEUWSTE
NAJAARS- EN WINTERCOLLECTIES.
ALLES IS PERFECT OP
ELKAAR AFGESTEMD,
ZODAT COMBINEREN
EEN FEEST WORDT!
LAAT U INSPIREREN
DOOR DE NIEUWSTE
TRENDS EN KLEUREN
TIJDENS ONZE

GEAUTORISEERDE BOSE DEALER

expert @ ARENDSEIM

• PRODUCT GEREED VOOR DEMONSTRATIE
• DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
• KWALITEITSADVIES

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.)

• INSTALLATIE SERVICE
• AfTER SALES SERVICE

TEL. (0575) 46 25 11
Botter sound through research.

Koopzondag 21 sept OPEN
Nieuwe Winter-Collectie
babykleding
£XééH in speelgoed

apen

Gasballonnen prik-aktie
met kortingen van 5 tot 25%

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding
Spalstraat 29 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 38 28

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575461383
MEIka - State of Art- Traffi

Ie - John Friday
odgers - Culture
Frans Molenaar - Oxford - Bogart - Pierre Monnee
Falke - Alpi - Schiesser - Point e.v.a.
www.lentferink.ni

DE

SPANNEW)GEL

21 SEPTEMBER KOOPZONDAG HENGELO GLD
BANKSTELLEN alcantara, leder, lamous,
diverse stoffen

Wij hebben voor u de volgende merken:

Comfort-

MEPHISTO

ecco

( « i » «II IK «IV

€ 995,- en 1595,KASTEN eiken (o. a. blank patiné, blank antiek,
donker eiken), kersen (kersenolie, kersen gelakt)

€ 795,- en 895,DIVERSE EETHOEKEN eiken en kersen —

€ 795,-/895,-/995,DIVERSE FAUTEUILS tegen scherpe prijzen
^
Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 45 31 93 - Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl

B/ade//i
•y •

ENORM IN P A S V O R M

HELIOFORM

neker

A NN TT ll SS TT RR EE SS SS

A

VAN LIER

YEI.I.CW CAIV NY

Nieuw in
onze collectie

GEOX
SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27
Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

hengelose

ondernemers
vereniging
Diverse soorten
bloembollen

ZONDAG 21 SEPTEMBER GEOPEND.'
^

l

van 11.00 - 17.00 uur

De sfeermakers voor een
landelijke woonstijl
l

W

'"'

^w_ l

^^••Mi^^^HBBBBMBHH

«^

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

Zaterdag 8 november 2003
organiseren wij voor u een

Meubelen / woonaccessoires / Tayijt / Raambekletiin^ / vloeren

Dit alles voor de prijs van € 35.- p.p. all in.
Aanvang 20.00 uur.
Deze gezellige Hengelse avond is een ideale
gelegenheid voor buurten, familie of verenigingen
voor een fijne avond uit.

rootbod
vüoninginricn t in g
R A A D H U I S S T R A A T 11-13 H E N C L L O C L P . T t L 0575 - 46 14 69

Voor informatie of reserveringen belt u ons gewoon
even op (0575) 46 12 12.
Nu ook op internet www.Langeler-Partycentrum.nl

N I E U W E
Adidas
Nike
Puma
Quick
Asics
Rucanor
Fila
Twinlife
Tweka
Hummel
Stanno
Kappa
De koffie staat klaar.
Tot ziens!

C O L L E C T I E
Setter
Erffo
Derofa
Di Gianni

Gelco
Tence
Rossini
Lady Combi

De nieuwe collectie
Dames-/ Heren-/ Kinder-

NACHTKLEDING
is binnen

maat 38 t/m 52

BH's
PQOZEGAARDE
Sport&Mode

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 19 96

met kortingen tot D U /O

BABYKLEDING
kortingen tot J U /O

Ook de
Hengelose Horecaondernemers
verwelkomen u graag!

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6
Hengelo Gld.
T (0575) 46 21 33
F (0575) 46 30 29

oh

Hengelo (Gld.)
van U, van ONS, het is niet Anders!!
1

f* "

VLEES:

GEHAKT
H.O.H.
99
j

//
m

i
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TOLHUIS

Reconstructie
N 316

2

In verband met de werkzaamheden
aan de weg (N 316) hebben wij
voor onze klanten in Vorden en
omstreken een gemakkelijke
en rustige route aangegeven..

GROENTE:

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

AH
ELSTAR
1,5 kilo

1

Route:
^ 1. Na 'tolhuisje' 1e weg links
(Memelinkdijk)
2. Eerste weg rechts
(Slotsteeg)
3. Na 'kom-bord' Hengelo
1 e weg rechts
(De Heurne)
4. Einde weg links
na 100 meter links
Albert Heijn

39
•

PAGE ULTRA
COMFORT
pak 12 rol van 7.05
NU

999

3.

ld

AH PERLA MILD AH SNOEP

o.a. WINEGUMS zak 300 gram a 1.29

4x 250 gram van 5.56
NU

3.

AMSTEL
krat 24 flesjes
NU

999

6.

999

SPA & FRUIT
69

fles 1,5 liter - DIVERSE SMAKEN van 1.19

nu 3 zak halen

VOOR

2 zak betalen

O.

GALL^GALL

THE FAMOUS
GROUSE
fles 1i liter
nier van
van 23.39
^j.ob

NU

99

192

GALLSGALL

MOLE NHOE K
DE WINKELHOEK

VAN

HENGELO

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

HOMEOPATHIE

D6 mooiste tuinsn

Zaterdag 20 september
9-17 uur
Praktijk voor Klassieke Homeopathie
^^r

van Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sierelementen «Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

F . Q u i r i j ne n

NVKH geregistreerd
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 HE Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Infoavond
energieker door magneten
Donderdag 18 september a.s. zaal Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6, Vorden. Aanvang: 19.3O uur.
Entree/tests/koffie en thee gratis.

part
SIERBESTRATINGEN

S.V.P. telefonisch aanmelden
R. Dusseldorp (0544) 37 95 58 / 06 46001288
Y. Pap (026) 44 55 108 / 06 40105149.

"Ik schoot de bal met rechts in het doel: 1-0 voor Nederland. Ik kreeg er kippevel van "!

Vordens 'Oranjeteam' inmiddels weer in de schoolbanken!
"Het begon al op de donderdag,
een cruise op de Seine met uitzichten op de Notre Dame, het Louvre.
Ook de beklimming van de Eifeltoren maakte veel indruk op de
jongens. Aan het eind van de dag
de indrukwekkende loting in het
stadhuis van Parijs. De loting werd
verricht door de algemeen directeur van Danone, de fransman
Franc du Ribouxs. De spelertjes
waren allemaal onder de indruk
van de vele cameraploegen en
andere snorrende camera's. De
jongens kregen het Oranjetenue,
trainingspakken met het opschrift
"Believe in your dreams". En ge
loof me, het was voor de jongens
inderdaad een droom die werke
lijkheid werd".

"Bij een cornerbal van ons,
werd de bal in eerste instantie
door de Bulgaarse keeper weggewerkt. De "afvallende" bal
kwam precies voor mijn voeten.
Ik schoot hem met rechts in het
doel: 1-0. Toen de bal tegen het
net kwam kreeg ik kippevel.
Jammer dat het nog 1-1 werd.
Dus moesten we penalties nemen. Ik schoot de derde en laatste penalty onder in de hoek en
wonnen we toch nog. En dat
voelde heel goed", zo sprak Rik
Schröer, de man die namens
Oranje twee keer scoorde in
Parijs.
Vorige week maandagavond kwamen de D-spelers van Vorden en de
leiding tegen 23.00 uur weer in
Vorden aan, waar het gezelschap
door ouders en het bestuur van
"Vorden"werden opgewacht en in
de bloemetjes werden gezet. Moe
en boordevol indrukken kwamen
ze terug uit Parijs, waar ze als "Nederlands Elftal", getooid in het
Oranjetenue, hebben deelgenomen aan de "Danone Nations
Cup", het officieuze wereldkampioenschap voor D- teams. Dat de
D- spelers van "Vorden" ons land
in Parijs mochten vertegenwoordigen, hebben ze te danken aan de
contacten tussen de organisatie
van het "Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi" met Danone.
Dinsdagmorgen moesten ze weer
naar school waar de "helden" natuurlijk bestormd werden met vragen van klasgenootjes. Mike van
Lingen, Tim Golstein, Riek Schröer
en Roy Eulink van school "De Vordering" mochten om tien uur beginnen. Tim Golstein: "We hadden
op het schoolplein afgesproken
om dan samen naar binnen te
gaan. Dat deden we ook. We kregen een daverend applaus en
mochten in de klas vertellen hoe het
was gegaan in Parijs", zo sprak hij.
EERSTE DOELPUNT ORANJE
Spits Mike van Lingen die tegen
China scoorde, wist zich het doelpunt nog precies voor de geest te
halen: " Het was een vrije trap van
wel 20 meter. Ik schoot de bal met
rechts tegen de onderkant van de
lat, toen kwam de bal tegen de binnenkant van de paal en ging hij erin. Het werd toen 2-2 en dachten
we "deze wedstrijd winnen we
wel". Jammer dat we "wegzakten"
en werd het toch nog 5-2 voor China. Prachtig al die wedstrijden,
maar ook het bezoek aan de Eifeltoren was mooi", aldus Mike die in
de met 5-1 verloren wedstrijd te
gen Roemenië, de eer voor Oranje
wist te redden.
Edino Mölders scoorde ook tegen
China. "Ik speel mid-mid. Frank
Hiddink schoot op doel. De Chinese keeper stompte de bal weg. Ik
ving hem op en schoot rechts laag
in de hoek 1-0. Het eerste doelpunt

van Oranje in Parijs. Zo'n Oranje
shirt voelt heerlijk. Ik wil later net
zo goed worden als Edgar Davids,
zo sprak Edino die tegen Bulgarije
ook een penalty benutte. "De bal
was onhoudbaar voor de keeper",
zo stelde hij nadrukkelijk. (Of Edino na de wedstrijd van het "grote"
Oranje tegen Tsjechië nog zo'n fan
is van Oranje??)
MOOIE MEID
"Ik speel meestal rechter- of linkerverdediger. De penalty tegen Bulgarije schoot ik met mijn rechtervoet hoog in de kruising. Ik vond
het zelf wel een mooi doelpunt.
Dat we van Bulgarije wonnen,
vond ik zelf wel het allerleukste,
maar toch ook wel de uitstapjes
met de twee meiden van Danone.
Die Kanen vond ik heel leuk. Echt
een mooie meid", zo zegt de 11 jarige Tim Golstein. Denzell Bultman had tijdens het toernooi last
van een blessure. "Een ontstoken
Achillespees, ik werd regelmatig
behandeld door de "fysio". Daarom heb ik ook niet veel gespeeld.
Een invalbeurt van tien minuten
tegen Bulgarije en een hele wedstrijd tegen Roemenië. Het Pare
des Princes vond ik prachtig", aldus de 12 jarige Denzell die hoopt
ooit nog eens voor Ajax te zullen
spelen. Zijn grote voorbeeld daar,
de Braziliaan Maxwell.
Eerste doelman bij "Oranje" Jurjen
Temming keepte o.a. tegen Portugal (0-4), USA (0-2), China (2-5) en
Bulgarije. "In die wedstrijd ben ik
geblesseerd geraakt. Ik kreeg een
schop tegen het scheenbeen. Bij
het penalty schieten miste een Bulgaarse speler. "Ik zag al van te voren dat de bal naast zou gaan", zo
sprak de zelfbewuste Jurjen. "Ik
denk dat ik later ook wel in het Ne
derlands elftal kom. Maar eerst bij

Ajax", zo voegde hij eraan toe.
Lobont en Stekelenburg van Ajax
zijn zijn favoriete keepers. "Nee,
niet de keepers van Feijenoord, die
zijn niet zo goed!!"
De andere keeper, de 12 jarige
Jarno Messing, kan zich maar al te
goed de wedstrijd tegen de latere
wereldkampioen Zuid Afrika voor
de geest halen. Jarno kreeg toen elf
goals om de oren. "Misschien had
ik een paar ballen moeten hebben,
maar ik denk dat ik toch wel goed
heb gekeept. Mijn sterkste punten
zijn de "lage ballen". Een prachtig
stadion Pare des Princes. Ik denk
niet dat ik daar nog ooit zal kee
pen", zo zegt Jarno die een grote
fan is van de Duitse doelman
Oliver Kahn.
COACH VAN ORANJE
Jasper Koerselman, de trainer van
de D-pupillen van "Vorden" (sorry
de trainer van "Oranje") heeft voor
de hele trip naar Parijs maar één
woord over: FANTASTISCH. Jasper
was voor een paar dagen "bondscoach" en dat voelt goed", zo liet
hij weten. (Overigens werd hij ge
durende het gehele toernooi voortreffelijk geassisteerd door wedstrijdleider Marcel Mölders) Vorde
naar Jasper, van beroep kok, heeft
de Vorden- selectie (lees "Oranje")
voorafgaand aan het toernooi in
Frankrijk, tegen wat oudere jeugdspelers van de voetbalvereniging
"Vorden" laten oefenen.
Jasper: "Vooral om de spelertjes
meer kracht en techniek te laten
opdoen. Ook opdat zij meer spelinzicht zouden krijgen. In Parijs
werd gespeeld op een half veld
met aangepaste doelen. Teams van
negen man, drie in de achterste
linie, drie middenvelders en twee
spitsen. Ook daar hebben we op ge

Onderzoek Station Vorden afgerond
In een gesprek op het gemeentehuis te Vorden vond onlangs
de afronding plaats van het
kwaliteitsonderzoek in Vorden.
Dit onderzoek werd uitgevoerd
door de samenwerkende Ouderenbonden in Gelderland en in
Vonden en de plaatselijke 3VO.
Bij het gesprek waren aanwezig de
heer B.Wanders van Syntus te Doetinchem en beleidsmedewerkers
van de afdeling Welzijn en Ruimtelijke Ordening van de gemeente
Vorden. Ook de wethouder van
Welzijn, de heer W.Wichers nam
deel aan het gesprek.
Jan Olthaar, projectleider van dit
onderzoek voor Vorden, sprak zich

positief uit over de ligging van het
station, nl. ca.500 m. van het centrum en de halfuursverbinding
met Zutphen en Winterswijk overdag. Het geheel ziet er keurig uit
en de sinds kort gemoderniseerde
fietsenstalling is een aanzienlijke
verbetering. Een belangrijk nadeel
is dat een toilet ontbreekt in of bij
het station en zelfs in de trein. Van
de kant van Syntus wordt meegedeeld dat de provincie een proef
wil starten met het plaatsen van
een toilet bij de stations in Ruurlo
en Doetinchem. Als deze proef
slaagt kan deze voorziening bij meer
stations worden aangebracht De informatievoorziening over en op
het station laat te wensen over. Op

de gemeentelijke plattegronden
bij de ingangen van Vorden staat
het station niet vermeld. De ge
meente zal hier aandacht aan
schenken. Op een detailtekening
van Vorden op het mededelingenbord zal de bushalte in het centrum worden aangegeven.
Ook zal Syntus er voor zorgdragen
dat de informatie over de busdiensten op het mededelingenbord beter leesbaar wordt weergegeven.
De verlichting van dit bord zal ook
worden hersteld. Verder ontbreekt
de informatie, waar een taxi kan
worden opgeroepen. Ook adressen
voor fietsverhuur ontbreken, evenals verwijzing naar een EHBO-post.

traind. Kijk ik op dit toernooi te
rug, dan zijn mijn verwachtingen
ten opzchte van ons team niet hè
lemaal uitgekomen. Tegen China,
Roemenië en Amerika had meer
ingezeten. (Tussen twee haakjes,
'Oranje' eindigde op de 30e plaats).
Wij konden geen vuist maken. Het
tempo bij de tegenstanders lag
veelal hoger. Natuurlijk ook veel
spanning op ons team. De zenuwen speelden ons natuurlijk, met
name in het begin van het toernooi, ook parten. Zelf heb ik
enorm genoten van het team van
Zuid Afrika.
De jongens kwamen het veld op,
kletsten met de handen tegen elkaar, de borst vooruit met een blik
richting tegenstanders van "kom
maar op". Het waren tijdens de
wedstrijden net straaljagers, ze
flitsten ons voorbij. Waar ik wel
heel trots op ben, onze jongens
hebben veel strijd geleverd", aldus
Jasper Koerselman, die het hele ge
beuren in Frankrijk als een enorm
leerproces heeft ervaren.
DANONE
Jan Borgonjen, algeheel begeleider
van het " Oranjeteam" en de man
die ook de contacten met "Danone" heeft gelegd, had grote bewondering voor de wijze waarop deze
hoofdsponsor het toernooi in Parijs heeft georganiseerd. Zegt hij:
"De reis, het verblijf in het Novotel
(samen met de Duitsers en Oostenrijkers), allemaal voortreffelijk ge
regeld.
Wat te denken van de uitstapjes
die Danone voor de deelnemende
landen organiseerde met als perfecte begeleiding de beide hostessen Ellen Kwint en Karien van Acker," zo zegt Jan Borgonjen.

Wat het terrein aangaat, ontbreekt de bestrating voor het parkeren van auto's. Er is geen speciale taxi standplaats aanwezig en
ook een invalidenparkeerplaats
ontbreekt. De toegang van rollators en rolstoelen bij beide perrons
van de bushaltes is niet aanwezig.
Ook de toegang naar de treinperrons
is voor rolstoelen slecht toeganke
lijk, vooral vanwege de slechte bestrating met goot er voor. Aan de
voorzijde bij de stempelpanelen
ontbreekt de verwijzing naar de
kaartautomaat om de hoek. De
ruimte op het perron, is mede
door de abri, aan de smalle kant
voor de elkaar tegemoet komende
reizigers.Wellicht is de helling van
het perron, met name voor de rolstoelgebruikers te steil. Dit zal
door Syntus worden nagegaan.

Het Oranjeteam lag elke avond
rond 21.00 uur onder de wol. Ze
waren dan hondsmoe, vroegen
zelfs niet om naar huis te mogen
bellen. Ze dachten er niet aan. Wel
voor het slapen gaan nog even het
dagboek bijhouden. Voor de vrijdag stonden er drie wedstrijden op
het programma, alsmede uitstapjes naar onder meer een miniatuurpark, een soort Madurodam.
Zaterdag twee wedstrijden en een
bezichtiging van de tuinen en kastelen van Versailles. Zondag 2 wedstrijden in het fameuze Pare des
Princes.
Aansluitende kijken naar de finale
tussen Portugal en Zuid Afrika,
waarbij Zinedine Zidane de Afrikaanse aanvoerder (2-0 winst op
Portugal) de grote "cup" overhandigde. Zondagavond was er nog
een "Kidsparty" (hapje, drankje en
discomuziek). Tegen 22.30 uur
naar bed. Hoog tijd want de jongens hadden "de benzine echt op",
zo zegt Jan Borgonjen die veel
waardering had voor de wijze
waarop Gerard Greven het thuisfront via de website op de hoogte
hield. Ook omroep Gelderland verstrekte continu informatie over de
belevenissen van de Vordense jongens in Parijs.
Spelers en begeleiding kregen van
de organisatie nog een prachtige
herinneringsmedaille met als
opschrift: "4th. International Kids
Cup. Pare des Princes- Paris 7th.
September 2003". Voor Jan Borgonjen zelf nog een andere interessant aspect tijdens het verblijf in
Parijs. "Met het oog op het internationale "Wim Kuij per-j eugdvoetbaltoernooi" voor D-teams heb ik
met de toekomst, contacten kunnen leggen met het bestuur van de
franse voetbalclub "St. Germain
des Paris". Tevens met de Spaanse
voetbalbond. Wellicht bestaat er
de mogelijkheid om in samenwerking met Danone een Zuid Afrikaanse ploeg naar hier te halen.
Een wereldkampioen in Vorden,
dat zou wat zijn", aldus een enthousiaste Borgonjen.

Wethouder Wichers vond dat het
onderzoek nauwkeurig en gede
tailleerd heeft plaatsgehad. Hij
pleit dan ook voor een einddatum,
waarvoor een aantal verbeterin-,
gen moeten zijn aangebracht, zodat de inspanningen van het onderzoek niet tevergeefs zijn geweest.
Voorshands wordt uitgegaan van
l januari 2004, voor wanneer de
meeste gebreken moeten zijn verholpen. Het is de bedoeling van de
Ouderenbonden dit onderzoek bij
de andere stations in de Achterhoek voort te zetten. Een belangrijk aspect blijft nog in hoeverre
Syntus NS-Vastgoed en NS-reizigers weet te bewegen om de vereiste maatregelen aan te brengen. In
het belang van de reiziger zou dit
een goede zaak zijn.

Wij zijn 7 dagen per week geopend:
ma. t/m vr.
za. en zo.

SPECTACULAIRE
OPRUIMINGSACTIE

SQUASH CENTRUM
VORDEN

Overweg 18
7251 JS Vorden
www.squashcentrumvorden.nl

Gratis,
squashen!

Het centrum beschikt over
5 banen en een gezellige bar
met de mogelijkheid
om te darten.

Bij inlevering van deze bon kunt u een
baan reserveren voor een periode van
3 kwartier. Geldig t/m 30 november 2003
tussen 09.00 en 18.00 uur.
Max. 2 personen per baan.

Tel.(0575)551844

zaterdag 2O september
van 9.OO tot 17.OO uur
Verkoop van restanten en
showmodellen o.a. tuinhout,
tuinmeubelen, kleding,
potterie, doe het zelf
artikelen, etc.

van 09.00 tot 24.00 uur
van 09.00 tot 18.00 uur

www.compusystem.nl

Voor ieder
wat wils

Internet/Office PC

zeer hoog oplopende kortingen

v.a. € 539,-

AMD XP 1900+, 256 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem,
AMDXP2200+, 256 MB, 64 M B VGA, 56k6 modem, 40 GB HDD 7200
AMD XP 2600+, ;>12 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, 80 GB HDD 7200

TopPC

€ 539,. €569,€ 669,-

v.a. € 639,-

AMD XP 2200+, 2.'ï6 MB, DDR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 40 GB 7200 HDD
AMD XP 2400+. 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 80 GB 7200 HDD
AMD XP 26( i '
l:' MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 120 GB 7200 HDD

€ 639,€ 689,€ 729,-

Luxe miditower ATX, 5.1 Sound, 16x48 DVD speler, 100 Mbit ethernet, stille Koelers,
6x USB 2.0, 1,44 MB diskdrive, Logitech keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actie: LiteOn CD-ReWriter 52x32x52

HR-ketels met
AquaPower:
ontdek het verschil

Inclusief de nieuwste Nero Software, 1x 80 min CDR en Autiokabel
BIJ DE ALDI € 49,99 MAAR BIJ COMPUSYSTEM SLECHTS ^ 45
Meerprijzen:
r^^^tf

-

• Windows XP Home € 99, • Cordless Desktop € 26,- • 52x24x52 CDRW € 45,• HP DeskJet 3325 € 55,- • 17 inch TFT € 389,- • Benq fiatbedscanner € 76,• 17 inch monitor € 1 1 9 , - » NED DVD TA Brander € 159,• Andere onderdelen op aanvraag. • Alle systemen worden gratis thuis bezorgd
en aangesloten in de regio Vorden.

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

Nefit EcomLine Excellent HR-ketels met AquaPower,
'Beste koop' volgens de Consumentenbond, leveren
méér en sneller warm water dan u gewend bent. Er
komt snel warm water uit de keukenkraan (voorkomt
wachten en dus waterverspilling), uw bad is snel gevuld
en u kunt genieten van een douche met 'power'. Nefit
AquaPower heeft nog veel meer voordelen. Vraag ons
naar de speciale
folder.
,

Wij adviseren

eicpert

NEFIT

A
V

ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575) 46 25 11
info@installatiebedrijf-arendsen.nl

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Runder braadlappen
Gehakt half-om-half
Verse-, droge- of Rookworst
Gegrillde ham
Elke week op de markt in Vorden

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95
De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:
Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

«10 Violen
o 2 Kalanchoë's
o 2 bossen bloemen
« Gemengd boeket
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

-y ï

100 gram C

uw vakslager DIJKGRAAF

Bloemen en planten

Voetbal
WVORDEN
VORDEN - AJAX B: 3-0
Vorden heeft zondag een verdiende zege behaald op het bezoekende Ajax uit Breedenbroek. De
thuisclub was overwegend sterker,
maar kon dat eerst in de tweede
helft in doelpunten tot uitdrukking brengen.
In de tweede helft had trainer Jan
Lichtenberg het spelconcept wat
aangepast en dat resulteerde in
een overwicht op het middenveld.
Vooral Joris Plateeuw speelde in de
tweede helft een goede wedstrijd.

Programma 20/21 september
Pupillen zwaluwentoernooi
Vorden Cl - Socii ClD
Vorden C2 - Zelos C4
Vorden BI-AZC BI
Vorden B2 - Voorwaarts Twello B4
Vorden l - Dinxperlo l
Grol 3-Vorden 2
Vorden 3 - HC '03 2
Vorden 4 - Trias 3
Witkampers 5 - Vorden 5
WVC 7-Vorden 6

In de rust spraken de Rattinaren
af door te gaan zich te blijven inzetten en te vechten als leeuwen.
Misschien zat er dan nog wat in.
De tweede helft was aan een mindere kwaliteit van zowel de kant
van Zelhem als van Ratti. Zelhem
verprutste echter grote kansen,
waardoor Ratti zicht hield op een
puntje. Wat niemand voor moge
lijk hield gebeurde uiteindelijk
ook.

SOCII
Nota bene invaller Barry NijenWolfersveen - Socii
huis, 's morgens te laat voor het 4e
Al naar 14 minuten kwam Socii op nu goudhaantje van het eerste elfeen 0-1 voorsprong door een van
tal. Barry stond op de goede plek
de weinig mooie opgezette aanval- toen de bal via een kluts voor hem
len werd er gescoord door Henri lag. Hij twijfelde geen moment en
Vorden kroop in de eerste minuut
Eggink. Niet veel later had Robert bracht het net in beweging 1-1.
door het oog van de naald. De ver- Kornegoor de 0-2 op de schoen
dediging kreeg de bal niet wegge maar deze ging net naast. In de De laatste 5 minuten werd er niet
meer gescoord, waardoor de stand
werkt en tot tweekeer toe werd op rust werden Erik Peters (last van
de doellijn gered. Bij dit wapenfeit
de lies) en Ronald Wolbrink (van- 1-1 bleef. Een mooi resultaat voor
bleef het ook overigens voor Ajax, wege vervelende knieblessure) ver- het gehavende elftal.
want Vorden nam het heft in han- vangen door Jos Peters en Johan
den om het niet meer af te staan. Riefel. Socii ging steeds meer te
Ondanks het veldoverwicht waren gen zich zelf voetballen en hier
de kansen in de eerste helft voor
maakte Wolfersveen dankbaar ge
Paardensport
de geelzwarten op één hand te tel- bruik van, in de 55 minuut werd
het 1-1. Verschillende Socii manlen.
nen hadden duidelijk de Steende L.R.V. EN PONYCLUB DE
GRAAFSCHAP
Doordat een goede aansluiting
rense kermis in de benen, irritaties
tussen het middenveld en de voor- over en weer en hier wist de er- Onderlinge wedstrijden
hoede ontbrak stonden de spitsen varen spits van Wolfersveen goed
Zondag 7 september heeft de Langebruik van te maken en scoorde
vaak geïsoleerd. Het middenveld
delijke Rij vereniging en ponyclub
de Graafschap de onderlinge
en de verdediging speelden te de 2-1 en de 3-1. Over het verloop
van de hele wedstrijd en gezien
S.G.W. gereden. De uitslagen zijn
dicht op elkaar.
het slechte spel van Socii, een ver- voor de dressuur. Groene pony's:
Verdediger Rutger Wullink pro- diende overwinning voor Wolfers- 1 Rebanna Stempher 163 pnt. 2
Ellen Waenink 158 pnt. ABC pony's
beerde openingen te vinden met veen.
klasse B: l Vera Kingma 156 pnt.
zijn befaamde rushes, doch die
2 Sebastiaan Hamer 154 pnt. DE
leidden eveneens niet tot doelrijpe Uitslagen
Voorst 2 - Socii 2: 8-1
pony's klasse B: 1. Carlijn Kingma
kansen.
Socii 3 - Witkampers 5: 0-0
160 pnt. 2 Lian Nijenhuis 159 pnt.
3 Frederieke Gotink 153 pnt. ABC
Socii 4 - Loenenmark 6: 3-1
In de tweede helft tapte Vorden uit
pony's klasse LI: l Anke Woerts
een ander vaatje. Het zette de Erica 8 - Socii 5: 8-2
Socii 6 - Barchem 3:1-3
158 pnt. DE pony's klasse LI: l
tegenstander direct onder druk
Pax F3-Socii Fl: 4-3
Wendy Beeftink 163 pnt. Maartje
en nam het middenveld stevig in
handen. Al na enkele minuten KilderEl-SociiEl:012
Boekholt 158 pnt. DE pony's klasse
Socii E2-DZC'68 El 1:5-4
L2: l Annemieke Mulderije 161
spelen kon de Ajax-goalie de bal
pnt. DE pony's klasse Ml, M2, Zl: l
Socii Cl - WHCZ C3: 7-1
uit het net halen.
EefdeDl-SociiDl:4-0
Lisette Bijenhof 178 pnt. Groene
paarden: l Hester Harmsen 162
Spits Hugo van Ditshuizen werd
Socii Al - Harfsen Al: 2-1
pnt. Paarden klasse B: l Marleen
ingespeeld en hij draaide goed bij
Mokkink 184 pnt. 2 Hester Harmzijn tegenstander weg. De bal Programma 20/21 september
werd in eerste instantie nog door De jeugd Socii F, E, en D spelen sen 172 pnt. 3 Greet Harmsen 169
pnt. Paarden klasse LI: l Inge Rege
zwaluw toernooi.
de doelman gekeerd, maar in de
link 162 pnt. Mariek Eysink 156
rebound gaf Joris Plateeuw hem Vorden Cl - Socii Cl
pnt. Paarden klasse L2: l Suzan
Keijenburgse Boys Al - Socii Al
geen kans. 1-0
Socii l - Zelhem l (aanv. 12.00 uur) Koop 167 pnt. Paarden Ml: Marina
Gotink 153 pnt. De kampioenen
Vorden legde een aardige pot voet- Socii 2-WHCZ l O
van de SGW. Groene pony's: Rebonbal op de mat en het wachten was Varsseveld 6 - Socii 3
na Stempher. Gevorderde pony's:
op een hogere score. Het moest Voorst 5 - Socii 4
Marieke Rouwenhorst. Groene
Socii 5 - Baak 4
wachten tot de 70e minuut toen
paarden: Hester Harmsen. GevorErik Oldenhave uit een corner de
derde paarden: Geert Harmsen. De
2-0 binnen knalde. Vorden kreeg
dagkampioen: Geert Harmsen, de
SVRATTI
diverse goede mogelijkheden om
dagkampioen wint de Rabo bocaal.
Programma 20/21 september
de score een nog beter aanzien te
Ratti 5 - Haaksbergen 7
geven. Ronald Visser trachtte met
PC DE GRAAFSCHAP
een boogbal de doelman te ver- Terwolde BI - Ratti BI
Zondag 14 september jl. was er een
schalken, doch zijn bal ging rake Ratti Cl - Zutphania Cl
Ratti l - Anadolou '90 l
ponyconcours te Zelhem daar be
lings over. Vorden was heer en
haalde de volgende deelnemers
Ratti 2 - RKZVC 5
meester en met name over de
een prijs.
linker vleugel stichtte opkomende Deo 3 - Ratti 3
Jermaine Pellenberg met Silvi,
middenvelder Jan Bert Esselink ge Lochem 7 - Ratti 4
dressuur een 2e prijs in de klasse B
Ratti l - HC '03 l (dames)
vaar. In de 80e minuut torende
met 162 punten en een Ie prijs in
Hugo van Ditshuizen hoog boven
het springen klasse B. Jorieke PelZELHEM l - RATTI l
zijn verdedigers uit om vervolgens
lenberg met Tania, springen een
de 3-0 in de kruising te koppen. Flip Pelgrum stond zondagmiddag
2e prijs in de klasse B. Iris Berenpas
Een doelpunt om in te lijsten. om 13.45 uur wel en niet met een
probleem. Niet omdat er net ge- met Jasmine een 3e prijs met 161
Vorden liet de teugels wat vieren
en Ajax probeerde de eer te red- noeg spelers waren die mee kon- punten. Carlijn Kingma met Knup
den, wel dat een aantal vaste waar- een Ie prijs in de klasse B met 172
den, maar daar voelden de Vorden
punten. Sebastiaan Hamer met
verdedigers niet voor. De verdedi- den om verschillende redenen niet
aanwezig waren. Het was dus im- Yvonne een Ie prijs in de klasse B
ging stond als een huis en gaf geen
met 164 punten. Linda Berenpas
proviseren en spelers bij elkaar
enkele kans weg. Een verdiende
schrapen. Toch stond er een be met Jasmine een 4e prijs in de klasoverwinning voor Vorden.
se L2 met 160 punten. Elodie Stokhoorlijk elftal.
man met Passé Partout een Ie prijs
Uitslagen 13/14 september
in de klasse 12 met 168 punten.
Zelhem startte zeer fanatiek met
Vorden Fl - DZC '68 Fl: 0-8
goed voetbal. Men wist elkaar goed
Brummen F2 - Vorden F2:4-2
te vinden van Zelhem waardoor Paulien Kouwenhoven met Navaro
DZC '68 F4 - Vorden F3: 2-5
Ratti vaak achter de feiten aanliep. een 2e en 3e prijs in de klasse Ml
Vorden F4 - Halle F2: 6-1
met 160-176 punten en een Ie prijs
Zelhem kwam dan ook terecht op
Doesburg SC F3 - Vorden F5:1-5
een 1-0 voorsprong. Daarna op- in de klasse B springen met LomVorden El-AZC El: 3-6
nieuw een vaste waarde die moest bardo.
Vorden E2 - Zelhem El: 6-2
uitvallen. Erwin Weenk ging opVIODE5-Vorden E3: 2-0
Nynke Woerts met Tamara een 3e
nieuw door z'n knie.
DZC '68 El2 -Vorden E4: 2-9
prijs in de klasse Ml met 158 punVorden D2 - DZC '68 D4: 3-4
De zieke Mathijs Nijhof (eigenlijk
ten. Bart Hartman met H.H. SharVorden D3 - Pax D3: 2-4
de laatste wissel) verving hem. Rat- don een Ie en 3e prijs in de klasse
Almen Cl -Vorden Cl: 24
L2 met 178 en 164 punten.
ti liet zich niet gek maken, door
Turkse Kracht BI -Vorden BI: 13-1
deze tegenslag en het goede spe
Robur et Vel. B3 - Vorden B2: 2-8
Bart Hartman met Hoppenhofs Ervan Zelhem. Men vocht voor wat
Vorden l-Ajax B. 1:3-0
men waard was. Kansjes kreeg win een 3e prijs in de klasse M2.
Vorden 2 - Eibergen SC 3: 5-1
Ratti ook via gelegenheidsspits
Klein Dochteren 2 - Vorden 3:0-5
Lisette Bijenhof met Survivor een
Wilfred Smallegoor en door Michiel
AD'692-Vorden4:2-0
Ie prijs in de klasse Zl met 182
Gudde. De ruststand was dan ook
GFC 4-Vorden 5:1-2
punten.
1-0.
Vorden 6 - Keijenburgse boys 6: 2-6

De commissie voor vorming en
toerusting van de kerken van
Vorden, Wichmond en Vierakker
probeert weer een musical in te
gaan studeren. Er worden nog
mensen gezocht die als grote
hobby met muziek bezig zijn en de
uitdaging van dirigeren en bege
leiden van een koor wel eens aan
willen gaan. De musical is een vervolg op de musical 'Jacob'. Het verhaal gaat verder en in deze musical is Jozef de hoofdpersoon. De
musical heet dan ook 'Jozef. Men
wil gaan oefenen op zondagavond
in de school 't Beeckland te Vorden,
Het Hoge 41. Info via tel. 55 36 35.

Bridgen
BRIDGECLUB BZR
Uitslagen inspeelmiddag
Groep: A
l Mw. A. Le Grand/Dhr. L. J. Sprey
63,28%; 2 Mw. R. den Ambtman/
Dhr. G. Hissink 55,47%; 3 Mw. N.
Hendriks/Dhr. G.G. Bergman
53,65%; 4 Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra 53,49%; 5 Mw. D. Hoftijzer/
Mw. K. Vruggink 51,15%; 6 Mw.
A. Jansen Vreling/Dhr. W. Jansen
Vreling 48,07%; 7 Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H. Enthoven 47,40%;
8 Mw I.H.M. Fuhri Snethlage/Dhr.
G.H. Fuhri Snethlage 44,01%; 9
Mw. A.W. van Gastel/Dhr. H. Wagenvoorde 43,65%; 10 Mw. A. Simonis/Mw. R. Webbink 39,84%.
Groep: B
l Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot Bramel 59,38%; 2 Mw. HJ. van Asselt/
Mw. H. Glasz 55,73%; 3 Mw. L.
Lamers/Dhr. H.J. Kip 54,69%; 4 Mw.
G. Bouman/Mw. A.W. van Manen
53,13%; 5 Mw. T. Hooyveld/Mw. J.
Machiels 52,60%; 6 Mw. P. v.d.
Vlugt/Dhr. H. Lenderink 52,60%; 7
Dhr. J. Duinkerken/Dhr. J. Post
47,40%; 8 Mw. M. Koekkoek/Dhr. P.
den Ambtman 44,27%; 9 Mw. M. de
Leeuw/Mw. G. Kriek 43,23%; 10
Mw. H. Dam Mw. E.J. van Leuvensteyn 36,98%.

Martine Dijkman
naar masters
OGTC in Lochem
De 13-jarige Martine Dijkman (momenteel 35ste op de nationale
jeugdranglijst t/m 14 jaar) uit Vorden is uitgenodigd voor de masters van het OGTC (Oost Gelderse
Tennis Circuit). Aan dit toernooi
mogen alleen de beste 8 spelers in
een bepaalde categorie van het circuit deelnemen. Martine staat momenteel op een 2e plaats in de categorie 5 (voorheen Cl). Deze goe
de notering heeft zij behaald door
de OGTC toernooien in Winterswijk, Gendringen en Borculo op
haar naam te schrijven. De masters worden dit jaar in Lochem
georganiseerd in het weekend van
19, 20 en 21 september.

GLTO
De GLTO-afdeling Vorden-Warnsveld- Zutphen organiseert 17 september een open dag op de melkveehouderij van de familie Maalderink aan de Lochemseweg 2122A in Warnsveld. Bezoekers kunnen onder meer de uitbreiding
van de ligboxenstal, de draaimelkstal, het nieuwe taklokaal en de
machinekamer bezichtigen.

P.V. Vorden
De laatste natourvlucht vanaf
Houdeng over een afstand van
ruim 230 kilometer werd overduidelijk gewonnen door Herman
Eykelkamp. Hij behaalde de volgende resultaten: l, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9,10, 11,12,17,18; J. Meyer 4,14;
C. Bruinsma 15; M. Tiemessen 13,
19; A en A Winkels 16, 20.

André Ernst en
Ingrid Nijenhuis
exposeren in galerie
Agnes Raben
T/m 19 oktober geven André Ernst
uit Doetinchem met 'werken op
papier' en Ingrid Nijenhuis uit Ulft
met olieverfschilderijen in Galerie
Agnes Raben aan de Nieuwstad 20.

RTV-ers presteren
goed in de Rabo
Ronde van
Hengelo
De renners van RTV VierakkerWichmond hebben afgelopen zondag goed gepresteerd in de Rabo
Ronde van Hengelo. Thijs van
Amerongen won de koers bij de junioren en nieuwelingen. Richard
Sleumer werd netjes zevende. In
de wedstrijd bij amateurs werd
Reynold Harmsen zesde en André
Bargeman zevende.
De Rabo Ronde van Hengelo begon
om 12.30 uur met de Rabo dikke
banden race. Bij de leeftijdscategorie van zes tot acht jaar werd Martij n ten Barge eerste. Tweede en
derde werden respectievelijk Sven
Pardijs en Pjoter van Hulst.
Ook streden Roy Beijenhof, Babs
Wolbert en Josephine Wolbert
mee om de ereprijzen. Bij de ne
gen en de tien jarigen werd Gij s
Wolbert glorieus winnaar. Tweede
en derde werden Bram van de Wal
en Bas ten Barge. In de leeftijdscategorie van elf en twaalf kon Roy
Polman het zegegebaar maken.
Felix en Bart Wolbert werden
tweede en derde. Björn Polman
stond net naast het podium.
Om kwartier over één klonk het
startschot voor de nieuwelingen
en junioren. Zij moesten het parkoers van 1.300 meter 32 keer afleggen. Al direct in het begin hadden twee renners zich uit het peloton losgemaakt. Maar na drie ronden sloot de RTV-er Thijs van Ame
rongen bij deze koplopers aan. Een
ronde daarna lag Thijs alleen aan
de leiding. De leiding heeft hij vervolgens ook niet meer afgestaan.
Superieur vergrootte hij zijn voorsprong. Vlak voor eind dubbelde
hij ook nog eens het peloton. Voor
Thijs was dit zijn derde overwinning van dit jaar. Hij stopt nu met
op de weg fietsen en gaat zich
voorbereiden op het crossseizoen.
Tweede werd Michiel Bults en derde werd Frans Geelen. Op een verdienstelijke zevende plaats eindigde Richard Sleumer uit Vorden.
Om kwart voor drie was het tijd
voor de grote heren. Zij moesten
42 rondjes afleggen in de binnenstad van Hengelo. Na een aantal
ronden demarreerden drie renners weg uit peloton. Daarbij zat
ook de RTV-er Andre Bargeman uit
Vorden. De samenwerking bij deze
drie was goed. Toch konden ze niet
verhinderen dat nog een groep
van acht man aansloot. Gelukkig
voor RTV Vierakker-Wichmond zat
daar Reynold Harmsen ook bij.
De RTV-ers in het grote peloton de
den daarom veel stopwerk zodat
de koplopers verder uit konden lopen. Uiteindelijk dubbelden ook
zij het peloton. Het peloton moest
daarom drie ronden voor tijd afsprinten. De RTV-ers Bart Bezemer
en Rudi Peters werden respectieve
lijk 12-de en 16-de.
In de sprint om de eerste plaats
ging Mare Hulshof uit Gendt met
de bloemen naar huis. Tweede
werd Herman Reesink uit Stokkum en derde werd Marco Schenk
uit Aalten. Als zesde kwam Reynold Harmsen uit Warnsveld over
de streep. Zevende werd de moe
gestreden Andre Bargeman.
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FROLLUIKEN

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

www.financial-freedom.nl
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AUTOSCHADE
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Er is meer

Kairosavond

Verkoop/verhuur aanhangwagens

bij „'t Zwaantje",
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
op 23 september a.s.
met Erna Rensen
Zaal open: 19.00 u.
Aanvang avond: 20.00 u.
Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.
Zie artikel elders,

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

• ophoogzand
•< zwarte grond
•< gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

in9
Verf nodig?
Officieel dealer
van:
Histor
Flexa
Rambo
D'IMAGO
Wyzonol
Cetabever
Sigma
Sikkens
Herfst & Helder

Dit kan met
Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Ontwerp en
realisatie internetsites

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Weevers

Net

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

a contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurio
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

de Bos Makelaardij og

HOME

Gemengd in de kleur van
uw keus met de srarvice
r
an de vakspedRM&t.

HARMSEN

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00

HONDENSCHOOL
een eigentijdse opleiding voor mens en hond
Gecertificeerd instructrice. Erkend door de Raad van Beheer.

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
Ook in uw regio kent

RUURLO

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

prima de weg!

• Puppytraining
• Jachthondentraining
• Clickertraining
• Privéles
Kleine trainingsgroepen van max. 6 honden.
Instructie: overdag en 's avonds.

Gevorderde hondentraining
Behendigheidstraining
Advies bij aanschaf puppies
Inlichtingen: Anke van Zeeburg
Zutphenseweg 59
7251 DH Vorden
Tel. 0575-553058

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

PELGRUM

Uw Droomhuis gezien ?
Zondag 28 september

Buitenvlooienmarkt

Advertentie in kleur?

Pelgrum Makelaars gaat vrijblijvend met u
mee kijken voor een objectief en vakkundig
oordeel!

Vraag eens naar de mogelijkheden.

Parkeerplaats W.C. De Brink
in Zutphen (Emmerikseweg)
van 10.00 tot 16.00 uur.
Kraam € 25,-.
Gratis toegang voor publiek

REAN EVENEMENTEN

Tel. (010) 43 28 696
OF 06-51 481 527

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/
-BANKEN
vanaf € 125,Rechtstreeks verkoop magazijn, 16 modellen. Kijken
na tel. afspraak.
Zelhem, 06-53317790

Wij hebhen ons gespecialiseerd in de begeleiding bij de
aankoop van woningen.
Op die manier kunnen wij u
onafhankelijk en gericht op
uw persoonlijke wensen actief
en intensief begeleiden bij de
aankoop van een nieuwe
woning.

M
NVM

•MYtMMMMBMMM

uw adres voor
reparatie, onderhoud en verkoop van gazonmaaiers,
zitmaaiers, kettingzagen, bosmaaiers, trimmers etc.

Bell u ons vrijblijvend voor
meer informatie of een
afspraak. Ook kunt n gcnixt
even binnenlopen.
Een kopje koffie staat voor u
klaar.

NIEUW: CURSUS MOTORKETTINGZAAGÜ
Meer info: www.rouwenhorstbos-tuin.nl

Diirpssiniat W, 7251 BA Vorden
T 0575-55 55 55. F 0575-55 36 97
email: pelgrum<a'pel£rum.nl

Uw contactpersoon:
Caroline van den Heuvel

ROUWENHORST

Zwarteveenweg l, Barchem Tel. 0573-258094

Restanten opruiming
Arjan Mombarg op één na
de beste lange afstandskeeleraar' bij Welkoop Vorden
van Nederland!!
Welkoop Vorden houdt zaterdag 20 september een restanten
opruimdag.

Wanneer een paar kilometer
verderop de zon langzaam, in
de Beulakker- en Belterwiede, is
ondergegaan en de maan al
heel voorzichtig te voorschijn
komt, worden op het ere-podium in Steenwijk, drie skeeleraars gehuldigd. De drie beste
"lange afstandskeeleraars" van
Nederland: kampioen Arjan
Smit uit Nijeveen; de man van
het zilver Arjan Mombarg uit
Vorden en de Belg Sven de Poorter die het brons voor zich opeiste.
Deze Univé Topcompetitie bestaat
uit een serie van vijf lange afstandsritten. Het meest opvallen-^ de aspect, de Neft- ploeg onder leiding van captain Erik Hulzebosch
won alle vijf ritten. De ongenaakbare Arjan Smit won drie keer, Arjan Mombarg en de Fransman Cedric Michaud wonnen beiden één
keer. Telkens een uitermate sterk
deelnemersveld. Dat blijkt wel uit
de eindklassering. Onder de eerste
acht, de beide "Arjannen" op de
plaatsen één en twee, gevolgd
door zes buitenlanders te weten
vier Belgen en twee Fransen!!
v

Zaterdagavond was het in "De
Klim van Steenwijk", zoals deze
omloop wordt omschreven, opnieuw Arjan Smit die in de laatste
meters, toen het al wat donker
werd, de winst greep, "met veel
dank aan de ploeg", zoals hij later
op de avond tijdens de huldiging
zei, waarbij de moeder van "Smitje" gehuld in de traditionele Staphorster- kledij, zichtbaar ontroerd
toekeek, hoe zoonlief de bloemen,
de kussen van de rondemiss en de
winnaarsbokaal van hoofdsponsor
* Univé in ontvangst nam.

HOOG TEMPO
De rit in Steenwijk voltrok zich in
een hoog tempo, waarbij ontsnappen een moeilijke aangelegenheid
bleek, met een zeer verraderlijke
"adder onder het gras", in de vorm
van de laatste paar honderd meter
"bergop". Het leek onschuldig,
maar je zag het aan de rijders,
vooral voor de "mindere goden" in
het peloton, heel veel afzien. Niet
voor niets dat de speaker steeds
riep "ze voelen het in de bovenbenen".
Het was overigens wel de plek
waar de coureurs "in goeie doen",
een poging waagden om weg te komen. De Fransman Cedric Michaud (Nefit) al direct in het begin
van de koers.
Hij pakte tot ieders verrassing 23
seconden voorsprong. Cedric hield
het drie ronden vol (de totale afstand bedroeg 62 kilometer, 25
ronden van circa 2,4 kilometer) en
werd toen weer opgeslokt. Vervolgens Arjan Smit (Nefit) en daarna
samen met Michaud (Nefit).
Toen was het de beurt aan Arjan
Mombarg (Nefit), vervolgens Erik
Hulzebosch (Nefit), het lijkt eentonig maar het was alles Nefit wat de
klok sloeg. Het team beheerste de
koers, hoewel de poging van de
Zweed Johan Harnas (hij pakte 16
sec.) en de Belg Frank Fiers niet onvermeld mogen blijven. Hoe het
ook zij, door het hoge tempo strandden alle demarrages. Met nog vijf
kilometer te gaan: Arjan Smit er
vandoor, met een ijzersterke Arjan
Mombarg op kop van het peloton.
Arjan over deze fase in de wedstrijd: "Ik voelde me goed en reed

erg gemakkelijk. Voor mij zelfwas
het zaak om met name de Belg Sven
de Poorter en de sterke Fransman
Barrault in de gaten te houden.
Onze ploegentactiek was er helemaal op gericht, dat ik de tweede
plaats in het klassement zou behouden. Arjan Smit kon de titel,
wanneer hij de wedstrijd zou uitrijden toch practisch niet meer
ontgaan".
LAATSTE RONDE
En dan de laatste ronde, met nog
een 500 meter te gaan, de (opnieuw) Nefit mannen Erik Hulzebosch en Cedric Michaud aan kop
om de beide Arjannen in stelling
te brengen. Arjan: "Met name Erik
Hulzebosch reed de gehele wedstrijd al sterk. Goed beiden trokken de sprint aan, Arjan Smit kon
aan de linkerkant van de weg de
kop overnemen. Zelf had ik pech
dat Michaud "stil" viel. Hij kreeg
last van zijn lies.
Ik reed vlak achter hem en moest
daardoor even inhouden, met als
gevolg dat er mij een man of tien
voorbij gingen. Gelukkig kon ik
door een machtige eindsprint toch
nog de achtste plaats pakken, voldoende om de tweede plaats in het
eindklassement te behouden", aldus een verheugde Arjan Mombarg", die kan terugzien op een
uitstekend skeelerjaar.
Het eindklassement: l en kampioen
Arjan Smit, Nijenveen 148,3 punten:
2 Arjan Mombarg, Vorden 120,1: 3
Sven Depoorter, België 116; 4 Jirnmy Pierloot, België 106; 5 Alber
Cherdel Frankrijk 104; 6 Mathieu
Barrault, België 92 punten.

WK Superbikes en Supersport

'De bezem gaat er op deze dag even
flink doorheen', zegt eigenaar
Wim Weenk. 'Met het wisselen
van de seizoenen moet er weer
ruimte worden gemaakt voor nieuwe assortimenten bijvoorbeeld de
nieuwe collectie winterkleding en
kerstartikelen'.
Alle restanten en showmodellen
gaan op zaterdag 20 september te
gen hoge kortingen de deur uit.

Van tuinmeubelen tot tuinschermen en van kleding tot rietenmanden. Ook de doehet-zelf artikelen
zijn op deze dag flink afgeprijsd.
'Verder hebben we artikelen die
licht beschadigd zijn.
Ook die worden op de opruimingsdag tegen een aantrekkelijke korting verkocht', legt Wim Weenk
uit.
'Er zit dus voor iedereen wel wat
bij, en het is zeker aan te raden om
naar de Welkoop aan de Stationsweg te komen'.

'De Gouden Bijl' in de bibliotheek
Woensdagmiddag 24 september organiseert de bibliotheek
een kindervoorstelling voor
kinderen vanaf 6 jaar. Verhalenverteller Gery Groot /waafti n k
geeft dan een try-out van zijn
nieuwe voorstelling 'De Gouden
Bijl'. Deze voorstelling is speciaal gemaakt voor de kinderboekenweek van dit jaar.
Het verhaal gaat over een houthakker, Covert genaamd, die een
mooie prinses wil redden uit de
greep van een boze heks. Met behulp van een mooie fee moet hij
een gouden bijl zien te bemachti-

gen. Dat gaat natuurlijk niet zo ge
makkelijk en of het hem lukt????
De 'Gouden Bijl' is een sprookje ge
schreven door Piet Beest en door
Gery Groot Zwaaftink bewerkt tot
een vertelling van een halfuur.
Na dit verhaal is er een pauze,
waarna nog een tweede vertelling
volgt. Hierover wil Gery nog geen
mededelingen doen, maar, zo wil
hij al wel verklappen "het is heel
verrassend"!
De voorstelling wordt gegeven op
de kinderafdeling van de bibliotheek. De toegang is gratis.

olitievaria
AANRIJDING, ZUTPHENSEWEG
13 SEPTEMBER 15.10 UUR
Een 69-jarige automobilist uit
Apeldoorn reed op de Zutphense
weg vanuit Vorden richting
Zutphen. Hij reed naar rechts een
parkeerplaats langs de weg op,
met de bedoeling zijn auto te keren
om weer terug te rijden. Daarbij
zag hij een 39-jarige motorrijder
uit Warnsveld over het hoofd.
Deze had achter de auto gereden

GROEP VORDEN

en kon de auto niet meer ontwijken toen deze weer de weg opreed.
De motorrijder kwam ten val en
raakte ernstig gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse ter
assistentie van het ambulancepersoneel. De motorrijder werd per
ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis. In verband met de afhandeling is de weg geruime tijd
afgesloten geweest.

Irma en Fons Rouwhorst geven demonstratie restauratie beelden

Zang/Muziek in museum
voor Heiligenbeelden
Zondag 21 september a.s. staat
het Museum voor Heiligenbeelden in de Antoniuskerk muzikaal gezien in de belangstelling. Een koor uit Enschede en
een ensemble uit Zutphen zullen tijdens de openingsuren
van het museum hun muzikale
opwachting maken.
Allereerst zal om half drie de zanggroep St. Joseph uit Enschede een
halfuur durend optreden verzorgen.
Deze groep wordt muzikaal ondersteund door de gitarist Arnold
Slaghek uit Zutphen en dit optre
den zal grotendeels gericht zijn op
muziek uit ontwikkelingslanden,
met name Afrika en Zuid-Amerika.
De Britse wereldkampioen Superbikes Neil Hodgson
In het weekend van 5 tot en met
7 september werd in Assen het
WK Superbikes gehouden.
In de Supersportklasse behaalde
het Nederlandse Ten Kate Honda
team met hun Australische rijders
Karl Muggeridge en Chris Vermeulen een resp. Ie en 2e plaats op
het podium, 3e werd de Japanner
Katsuaki Fuijwara.
Regiorijder Torleif Hartelman

werd na een gevecht met Harry
van Beek en Shannon Johnson 22e.
Beste Nederlander in de Supersport werd Barry Veneman, hij
werd 10e.
In het Europees kampioenschap
Supersport behaalde Sven Ahnendorp zijn eerste 2 punten tijdens
een internationale wedstrijd op
niveau. Mile Pajic werd 16e.
Bij de Superbikes werd de wereld-

titel behaald door de Britse coureur Neil Hodgson, die 2e werd in
de eerste manche en Ie in de twee
de manche.
Aankomend weekend wordt in
Assen de laatste Dutch Open op
Nederlandse bodem verreden
tijdens de Race of Champions.
Hierbij zijn ook alle regiorijders
vertegenwoordigd uit de 250cc en
de Supersport. Ook is er een de
monstratie van minibikes.

Van een geheel andere orde is het
optreden van het Iranzu Ensemble
uit Zutphen. Dit ensemble bestaat
uit vijf zangeressen en wordt bege
leid door blokfluiten, vedel (viool),
luit, orgelportatief en klein slagwerk.
Het programma heeft als motto:
'Santa Maria, strela do dia' (Heilige
Maria, ster van de dag)" en past natuurlijk uitstekend bij de speciale
tentoonstelling van circa 140 Maria-beelden die tot en met zondag

26 oktober a.s. in het Museum voor
Heiligenbeelden is te bezichtigen.
De te zingen werken zijn voor het
merendeel middeleeuwse Marialiederen uit Noord-Spanje. Het
Iranzu Ensemble treedt op van
half vier tot half vijf.
Naast de normale entreeprijs zal
ter bestrijding van de kosten na
afloop van het concert een vrijwillige bijdrage worden gevraagd'.
Op zondag 28 september a.s. zullen Irma en Fons Rouwhorst in de
Antoniuskerk een demonstratie
geven van het restaureren van
beelden.
Fons heeft, zoals bekend, ons museum al een grote dienst bewezen
door het realiseren van een tweetal klankbeelden die veel indruk
maken op onze bezoekers. Irma en
Fons hebben zich ook de techniek
van het restaureren van beschadigde beelden eigen gemaakt en vakkundig al enkele exemplaren hersteld.
Wie belangstelling heeft voor dit
boeiende handwerk kan Irma en
Fons op genoemde datum tijdens
de openingsuren van het museum
aan het werk zien'.

Campagne 'De scholen zijn weer begonnen' gaat van start in augustus

Respect voor kinderen in het verkeer is noodzakelijk
Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen in
het verkeer. En terecht! Veel te veel kinderen raken betrokken bij
een verkeersongeval, met name in de eerste maanden na de
zomervakantie.
Na de zomervakantie is het voor kinderen weer wennen naar school te
lopen of te fietsen. Misschien ook wel
via. een nieuwe route. Met de campagne'De scholen zijn weer begonnen'wil
de Verenigde Verkeers Veiligheids
Organisatie 3VO weggebruikers erop
attenderen rekening te houden met
kinderen in het verkeer. Daarom is het
thema dit jaar'Respect voor kinderen!'
Het gaat niet alleen om weggebruikers
door middel van spandoeken te attenderen op schoolgaande kinderen,
maar ook dat volwassenen bereid zijn
rekening te houden met kinderen in
het verkeer en te accepteren dat die
zich soms onvoorspelbaar gedragen.

tijdens de campagneperiode van
augustus tot oktober aan de slag met
ouders, scholen, wijkorganisaties, politie en gemeenten. U zult de affiches
en spandoeken weer aantreffen in het
straatbeeld. Ook worden activiteiten
rond scholen en langs de schoolroutes georganiseerd. Doel is om snelheden terug te dringen, de plaatsen
waar schoolgaande kinderen oversteken te beveiligen en veilige routes
voor kinderen te maken. Rekening
houden met schoolgaande kinderen
in het verkeer is noodzakelijk.

Kind en verkeer op tv

Z@ppelin, de jeugdzender van de
publieke omroep ondersteunt dit jaar
'De scholen zijn weer begonnen'. In
Samen aan de slag
3VO strijdt voor een veilig verkeer, augustus en september zijn dagelijks
vooral voor kinderen. Kinderen heb- op deze zender tv-spotjes te zien over
ben er recht op om via veilige routes kinderen in het verkeer. Ook wordt in
naar school te kunnen gaan. 3VO gaat programma's van Z@ppelin aandacht

besteed aan het thema kind en verkeer. Het is tenslotte een onderwerp
dat binnen ieder gezin speelt en ons
allen aangaat!

scholen
zin Aieer

Ontbijt op school
Diverse ambachtelijke bakkers gaan
schoolklassen verrassen met een ontbijtje in het kader van de campagne
'De scholen zijn weer begonnen'.
Steeds meer kinderen gaan zonder
een goed ontbijt naar school. Niet of
onregelmatig ontbijten heeft tot
gevolg dat kinderen geeuwerig worden en zich minder goed kunnen
concentreren, wat weer effect heeft

op hun reactievermogen in het verkeer en op leerprestaties. Wilt u weten
welke bakker in uw woonplaats meedoet met de actie?
Neemt u dan contact op met Helma
Elemans, tel.(030)2473073.
Veel bakkers besteden ook in hun
winkel aandacht aan de campagne door middel van een tekenwedstrijd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de campagne 'De scholen zijn weer
begonnen'? Bezoek dan vanaf 11 augustus onze website:

www.3vo.nl/descholenzijnweerbegonnen
Natuurlijk kunt u met uw vragen terecht bij het
3VO Infocentrum, tel. (035) 524 88 00 of e-mail: info@3vo.nl

beginnen de scholen weer:
Win een fiets! Dan
Regio Noord
1

3VO is een non-profitorganisatie waarin het leeuwendeel van het werk
door duizenden vrijwilligers gedaan wordt. 3VO is afhankelijk van contributies, donaties, subsidie en inkomsten uit de verkoop van educatieve
producten. U kunt 3VO steunen als lid of door een bijdrage te storten op
rekening nr. 66 11 25 149 (t.n.v. steunfonds kinderactiviteiten 3VO, o.v.v.
donatie). Kijk voor informatie ook op onze website www.3VO.nl

o JA, Ik word lid van 3VO voor €15 per jaar.
O

Voor € 5 extra ontvang ik ook de 3VO-Voordeelpas,
goed voor € 100 aan kortingen op diverse attracties.

3VO is een non-profitorganisatie die opkomt voor de belangen van voetgangers en fietsers, kinderen en ouderen in het verkeer. Met uw steun
maken we Nederland verkeersveiliger.
Ik machtig 3VO om tot wederopzegging € 15,00 of € 20,00 per jaar
van mijn rekening af te schrijven.
Giro- of bankrekeningnummer:
Voorl:

Achternaam: m/v

Straat: Huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Geboortedatum: _
E-mail:

Vul onderstaande punten in, knip de
bon uit en stuur deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Basisonderwijs: 11 augustus 2003.
Voortgezet onderwijs: 18 augustus 2003.

'Regio Midden
3VO

t.a.v. Ingrid Wetser
Postbus 423
1270AK Huizen
Vergeet nietje naam en adres er bij in
te doen.
Misschien ben jij de gelukkige winnaar van deze fantastische fiets!

Basisonderwijs: 18 augustus 2003.
Voortgezet onderwijs: 25 augustus 2003.

'Regio Zuid
Basisonderwijs: 1 september 2003.
Voortgezet onderwijs: 1 september 2003.
De campagne'De scholen zijn weer begonnen!'start, zodra de scholen
in uw regio beginnen. De campagne eindigt in oktober.

De scholen ziij'n A>eer
Lees onderstaande punten en bekijk of jij door het goede gedrag van je ouders een fiets kunt winnen!
Ik vind het goed van m'n ouders dat ze stoppen bij een zebrapad als iemand wil oversteken.
Mijn ouders zijn cool omdat ze extra rustig rijden waar kinderen spelen.
Mijn ouders zijn gaaf omdat ze altijd stoppen voor een rood verkeerslicht.
Mijn ouders bellen handsfree omdat ze mijn veiligheid veel belangrijker vinden dan met hun vrienden bellen.
Mijn ouders brengen mij lopend of fietsend naar school.
at onderstaande punten door je ouders invullen:
Ik controleer de fiets van mijn kind regelmatig, zodat er geen ongelukken gebeuren door mijn eigen nalatigheid.
Ik leg de verkeersregels uit, zodat mijn kind goed voorbereid naar school kan fietsen.
Voor de kinderen heb ik veilige kinderzitjes in de auto.
Als mijn kind naar een nieuwe school gaat, oefen ik met hem/haar de fietsroute zodat mijn kind die later
zonder problemen kan fietsen.
• Ik zorg voor reflectiematerialen, zodat mijn kind in het donker goed gezien wordt.
Als binnen jullie gezin jij en je ouders minimaal 8 hokjes aangekruist hebben,
stuur dan deze kaart in en vergeet niet je adres te vermelden.

Misschien win jij wel de fantastische fiets!
Datum:
Handtekening:
(Als u het niet eens bent met uw afschrijving, kunt u binnen een maand na
boekingsdatum via uw giro- of bankinstelling het bedrag laten terugboeken)

^—

Energieker door magneten
HERKENT U DE VOLGENDE
KLACHTEN?
Vermoeidheid, roos, haaniitval,
allergieën, te hoog cholesterol,
knie/pols of enkelbandblessures,
R.S.I., schouder en nekpijnen,
reumatische klachten, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lage of hoge bloeddruk,
prostaatvergroting, whiplash,
slapeloosheid, burn-out, snoepzucht, lage bloedsuikerspiegel,
slechter zien, maag- en darmklachten, hoofdpijn of lusteloosheid, enzovoort.
STRALINGSEFFECTEN

Wist u dat veel van uw kostbare
energie verloren gaat door de negatieve effecten van stralingsgevende apparatuur om uw heen?
Dit is onder meer het gevolg van
moderne huizenbouw en het elektriciteitsnet. De juiste magneten
kunnen ons beschermen tegen de
schadelijke elektromagnetische
straling van waterbedden, elektrische dekens, mobiele telefoons,
computers en andere moderne
elektronica.
Er is echter verband gelegd tussen
een overvloed aan elektrische stalen en allerlei kwalen. Helaas zijn
er weinig artsen die hiervan op de
hoogte zijn . Ook de meeste therapeuten weten niet dat heel veel chronische patiënten niet kunnen

genezen vanwege een tekort aan
de helende kracht van het elektromagnetische veld van de aarde.
Volgens natuurarts en homeopaat
Roy Martina, auteur van het boek
Vitamine M(dit staat voor magneettherapie), zal de gezondheidszorg in de nabije toekomst op zeer
grote schaal te maken krijgen met
de negatieve effecten van elektronische vervuiling, oftewel electrosmog, van deze tijd.
Niet voor niets want onderzoek
heeft aangetoond dat leukemie vaker voorkomt in de nabijheid van
hoogspanningsdraden en hersentumoren vaker bij intensief werken met elektriciteit. Mobiele- en
draagbare telefoons zijn de meest
stralingsgevende apparaten die we
hebben uitgevonden.
ONDERSTEUNEN

Hoe kunt u zich hiertegen wapenen? Magneettherapie bestaat al
sinds de oudheid. Ontdek hoe u
op een magnetisch matras zich vele jaren jonger voelt, minder slaap
nodig heeft en fitter en energieker
opstaat.
Dit hoogwaardig Japanse product,
de Rolls Royce in haar soort, is
voorzien van magneten met diepinfrarood die u kunnen beschermen tegen negatieve stralingsef"fecten. Onderzoek in Japan heeft

(Advertorial)

aangetoond dat magneettherapie
bij 90% van de kwalen helpt. Bij
ziekten als kanker, Altzheimer,
reuma, MS, depressie werken magneten als ondersteuning, ze versterken het zelfhelend vermogen
van het lichaam doordat de accu
a.h.w. weer langzaam op te laden.
Verlichting van pijnen zonder ge
neesmiddel!

BEURSPRAAT
KONINKLIJKE KWARTAALCIJFERS

Shell heeft over het eerste kwartaal van dit jaar uitstekende cijfers
laten zien. Dat was vooral te danken aan de hoge olieprijs. De prijs
werd opgestuwd door de vrees dat
de door de oorlog ingezakte Irake
se olieproductie nog niet zal herstellen. De recente serie aanslagen
in het land wakkerde die onrust
verder aan. Verder zijn de voorraden van olieproducten als benzine
gering, terwijl in vooral de Verenigde Staten en Azië de vraag
waarschijnlijk zal toenemen vanwege het verwachte economische
herstel.

Ben je niet ziek dan hebben de
magneten een preventieve taak en
kunnen voorkomen datje op latere leeftijd energetisch leegloopt.
Topsporters als Agassi, Tiger
Woods en Ronny Jordan lopen op
magnetische inlegzolen voor bete
re prestaties.
Magneettherapie zorgt ook voor
een zichtbare verjonging, door
simpel op inlegzolen te lopen, 2
tot 3 liter gemagnetiseerd water te
drinken en/of te slapen op een
magnetisch slaapsysteem.
Wilt u hierover meer weten, kom
dan op donderdag 18 september
a.s. naar het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden. Naast het
geven van een uitgebreide info
over magneettherapie, testen wij
hoe uw lichaam hierop reageert.
Laat even weten of u komt. Voor
opgave, etc. zie de advertentie elders in deze krant.

Oprichter van de Wildkamp
wordt op z'n 80e campingbaas

Koninklijke Olie:
de schelp wordt
opgepoetst
Koninklijke Olie/Shell gaat zich
de komende tijd vooral richten
op het vergroten van de winstgevendheid. De hoge olieprijs
heeft het concern goed gedaan,
maar de kosten moeten verder
omlaag. Verder laat alleen de
productiegroei nog te wensen
over.
VERBETERING WINSTGEVENDHEID
EN PRODUCTIE

Koninklijke Olie/Shell (Shell) heeft
zich op het overnamepad begeven.
Sinds vorig jaar heeft het concern
een reeks bedrijven gekocht. Veel
van deze bedrijven waren minder
renderend dan de bestaande activiteiten. Het is nu zaak deze te integreren en hun kostenpeil omlaag te brengen.
De kostenverlaging moet de te lage winstgevendheid verbeteren.
Ook de verkoop van minder rende
rende onderdelen moet hieraan
bijdragen. Shell zal elk jaar voor
een bedrag van USD 2 miljard aan
desinvesteringen moeten doen.
Verder streeft de onderneming in
de periode 2000-2007 naar een
jaarlijkse autonome stijging van
de productie van olie en gas van
gemiddeld 2%. Om dit groeiniveau
waar te maken, moet Shell haar
performance op het gebied van het
aanvullen van olie en gasreserves
verbeteren.

Verder heeft de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen,
onlangs aangegeven de productie
nog niet te willen opvoeren. Daar
komt bij dat de productie uit be
staande velden zoals in de Noordzee verder afneemt door uitputting. De vooruitzichten voor de
olieprijs zijn al met al gunstig.
SHELL BLIJFT CASH COW

Shell heeft in de eerste jaarhelft
een grote vrije kasstroom behaald,
dankzij de hoge olieprijs en een
verbeterende markt voor raffinage. Het kasgeld wordt onder meer
gebruikt voor dividenduitkeringen en investeringen. Shell heeft
al aangegeven dit jaar geen eigen
aandelen meer te gaan inkopen.
De winstgevendheid zal de komende jaren verder omhoog moeten
door de verkoop van sommige onvoldoende renderende onderdelen
en kostenverlaging. Voor de komende twee jaar wil het concern
de kosten jaarlijks met 3% verder
verlagen. Verder moet de winstgroei komen uit de autonome stijging van de olie en gasproductie.
Al met al is het aandeel Koninklijke Olie degelijk met een aantrekkelijk dividendrendement. Koninklijke Olie is een aantrekkelijk
aandeel om in een portefeuille
voor de lange termijn op te nemen.
Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242

De afgelopen jaren bleef de jaarlijkse toevoeging aan de olie en
gasreserves achter bij de jaarlijkse
productie.

V.l.n.r. EvertJansen, Peter Huisman, Jan de Wilde, Ina Lijkendijk, Leendert Lijkt
Beheerder Evert Jansen feliciteerd de nieuwe eigenaren Jan en Minie de Wilde.
Hij is de grondlegger van de bekende technische groothandel
Wildkamp, met filialen in heel
Nederland. De teugels van Wildkamp heeft hij uit handen gegeven, maar de inmiddels 8O-jarige Jan de Wilde kan het ondernemen nog steeds niet laten.
Deze week kocht hij in het
Drentse Amen de camping Diana Heide. En hij heeft er grootse
plannen mee.
Vakantie in het mooie Drentse
land is populair bij onze landgenoten. Het toerisme in Drente komt
steeds beter op toeren en Jan de
Wilde ziet goede mogelijkheden
om daar een hunebed-steentje aan
bij te dragen. Samen met zijn
vrouw Minie nam hij deze week
natuurreservaat camping Diana
Heide in Amen over van de huidi-

ge eigenaresse, mevrouw Rieki de
Weert.
Jan en Minie de Wilde gaan er letterlijk en figuurlijk iets moois van
maken. De camping, die met 300
plaatsen een oppervlakte beslaat
van 30 hectare, wordt de komende
winterperiode ingrijpend gerenoveerd en opgewaardeerd. Doelstelling is om van Diana Heide een
moderne viersterren camping te
maken met alle voorzieningen die
de verwende vakantieganger zich
kan wensen.

Op 50-jarige leeftijd beginnen aan
een nieuw ondernemersavontuur
is maar voor weinigen weggelegd.
Jan de Wilde deed het en maakte
een succes van Wildkamp.

Daarvoor worden onder meer alle
bedrijfsgebouwen gemoderniseerd,
waaronder de kantine, de campingwinkel en de toiletgebouwen. Het
'nieuwe' Diana Heide zal al het in
het komende vakantieseizoen van
2004 haar poorten openen.

Op 80-jarige leeftijd een nieuw
avontuur beginnen is een enorme
zeldzaamheid. Jan de Wilde doet
het, samen met zijn vrouw Minie.
En het moet volgens ons al raar lopen als dat straks ook geen groot
succes wordt.

x^ _^

GENDA VORDEN

de Wilde.

De vaste medewerkers van Diana
Heide zullen gewoon aanblijven,
evenals de huidige gastheer Peter
Huisman. Wel hebben Jan en Minie besloten nieuwe bedrijfsleiders aan te stellen, het echtpaar
Ina en Leendert Lijkendijk, die als
taak hebben het nieuwe beleid in
goede banen te leiden.

Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

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

17 HVG Wichmond, reisje.
17 N.B.v.P. vrouwen van Nu, avond
over Annie M.G. Schmidt.
17 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
17 Handwerkmiddag Welfare bij
de Wehme.
17 HVG dorp Vorden, liedjes etc.
17 Bridgeclub BZE in het Stam-

pertje.
17 Klootschietgroep.VordensePan.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 St. Vriendenkring Klein Axen,
peter Gouw.
23 HVG Wichmond, bezoek aan
Rechtbank.
23 Chr. Vrouw. Passage, ds, J. Kool.
23 N.B.v.P. Vrouwen van Nu, middagfietstocht Huize Voorst.
24 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
24 Bridgeclub BZR, het Stampertje.
25 Klootschietgroep, Vordense Pan.
25 PCOB/ANBO, dr. Sterringa.
25 Volksfeest Linde, toneelavond.
26 Volksfeest Linde, vogelschieten.
27 Volksfeest Linde, spelen
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting
wedstrijdseizoen.
30 St. Vriendenkring Klein Axen,
lezing Heide Gosselink en Gert
Kraayenzang.

JRK uw

tapijtspecialist

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo
Tuunte Fashion een flliaalbedrijf met mode voor het hele gezin, zoekt voor haar vestiging in
Vorden op korte termijn een

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

PARTTIME VERKOOPSTER
(+/- 20 uur per week ).

1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt
totaal ifiax. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts € 225 f°

Complete stoffering
van een woning

Beschik je over een gezonde portie flair en enthousiasme, vindt je het leuk in een klein team
te werken en ben je modebewust? Dan is dit misschien een mooie uitdaging voor je om mee
te helpen het succes van onze winkel verder uit te bouwen.
Voor deze vacature hechten wij veel waarde aan een flexibele instelling, Een combinatie met
een leertraject (BBL) is zeer goed mogelijk.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van
pasfoto en c.v., kun je binnen veertien dagen
na het verschijnen van dit blad richten aan:

voor slechts € 795.°°
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten pr/'/s naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.
W// leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!
Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK

PRODUCTS

T5B
uuntt
FASHION )
CFASH

Tuunte Fashion .postbus 105,
7100 AC Winterswijk,
t.a.v.Jan Reinders,

mode voor het héle
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte
Rheden - Terborg - Tubbergen - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Met Helmi
leurrii

wonin

Helmink Meubelen
heeft in haar toonzalen een overzich-

'

telijke presentatie
met combinatie-

IN DE LOODSE WORKSHOPS

ideeën van parket,
laminaat, vinyl,

Wilgentenen vlechten, Gaas en mos
Groendecoraties

marmoleum, tapijt,
karpetten, gordij-

Vanaf dinsdag 30 september beginnen onze workshops weer.
U kunt zich nog voor een aantal data inschrijven.
U kunt zelf een keuze maken uit onze vele onderwerpen,
en deze op een dag / avond gaan maken.
De kosten zijn incl. alle benodigde materialen.

nen, zonwering etc.
Kortom, een bron
van inspiratie waar
u talloze ideeën

Een avond vanaf € 28,- tot € 35,- (incl. koffie)
Een hele dag vanaf € 50,- tot € 65,- (incl. koffie en een lunch)
Dit is afhankelijk van de keuze van het werkstuk.

aantreft voor de
aankleding van uw woning.

Bel voor informatie:

IN DE LOODSE WORKSHOPS
Lage Lochemseweg 5, Warnsveld
Tel: (0575) 431662
Bgg: (0545) 482016

HELMINK

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 05 75-551514

meubelen

Eibergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190
H e l m i n k

VIJFENVEERTIG
maakt

h e. t

JAAR

mooier

www.helminkmeubelen.nl
b i j

t h u i s

DANCING m msroTm.i K

Live on stage in de halustradezaal:
l1—1—

i^

Jn de funbar:
Wl^ski f e e s l !!*^

Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP Vorden
Tel.(0575)551464
Mobiel: 06 54323046

OPEN DAGEN
20 EN 21 SEPTEMBER
Bezichtiging tropische kalebassen en
andere exoten in de kassen

•'

MëFLM WIL Li!),W!

Bezichtiging van de collectie op de kwekerij

•

Demonstratie bloemwerk

•

$ 100% FUN

Miep met haar kalebassentrollen

•

Halloween snijden

Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:3(
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

•

Verkoop jam, chutney en taart

»

Grote verkoop van pompoenen, kalebassen
en zaden van gewoon tot zeer exclusief

Toegang gratis

Nieuw!
Uw muzikale omlijsting
www.scalamusic.nl
0575 - 46 73 93

We finishen de laatste week
van de Prof iteerweken
met groot voordeel."

BESTSELLER!
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOP

BESTSELLER!

50% KORT|NG

40% K°RT|NG
Beckers
Frikandellen

Witte druiven

Pak 20 stuks, 1400 gram

Kilo
BESTSELLER!

BESTSELLER!

EGARANDEERD

GEGARANDEERD

ERGENS

NERGENS

OEDKOPER

35%

GOEDKOPER

30% KORT|NG

KORTING
Dave Laterveer, medewerker aardappelen,
groenten en fruit afdeling
PLUS van Dijk in Roelofarensveen

Unox
Stevige soepen
Diverse smaken
Blik 80 cl.

Kipfilet
Nu 6.50
Of naturel-S^T
Kilo

PROFITEER

^=* WEKENj]

BESTSELLER!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

GEGARANDEERD^

NERGENS

NERGENS

GOEDKOPER

GOEDKOPER

Lay's
Chips

50%K°RT|NG

Diverse smaken
o.a. de nieuwe
smaak kaas
Zak 200 gram

BESTSELLER!

PLUS
Elstar
appelen

Pizza crossa l
Diverse smaken
niworco cmal-an

140% KORTING
^T%^ /U

Nü 1.41
Of Milanese
Per stuk
300 gram

Zak 1,5

BESTSELLER!

BESTSELLER!
Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

GEGARANDEER

NERGEN

GEGARANDEERD

IERGENS

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GOEDKOPE

Pampers
Airsoft of
Easy up

l

EDKOPER

30% KORT|NG
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil
wordt direct aan u terugbetaald.

Diverse maten
Per pak :lfe9

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Schouderkarbonade
Kilo

ngstijden:

dag t/r
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

Openiru
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS

38/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. De genoemde kortingspercentages kunnen incidenteel hoger uitvallen. Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 september 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

1i

Opgeteld de beste .

