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Hank en Hermien Rietman
van camping
blij met 'tent met bedstede'!

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

Hermien Rietman tot echtgenoot Hank: Kom in de bedstee mijn liefste

De bedstede is voorgoed weer
terug in Vorden, althans dat is
de mening van Hank en Her-
m ien Rietman die in Vierakker
de camping 't Boshuis runnen.
Mede door het prachtige zomer-
weer zijn momenteel nog enke-
le gasten met tent c.q. caravan
op hun camping aanwezig,
zoals bijvoorbeeld Jasper van
Halem en zijn vrouw Mieke uit
Zwijndrecht. "Een broer van
mij is hier al een paar keer
geweest en die heeft mij en-
thousiast gemaakt om ook eens
hier naar toe te gaan.

En ik moet zeggen, het bevalt ons
hier uitstekend. Wat opvalt, dat al-
les hier zo schoon is, dat heb ik el-
ders wel eens anders meegemaakt.
En dan de rust hier, je kunt hier
heerlijk wandelen of op de fiets de
natuur in", zo zegt Jasper van Ha-
lem. Echtgenote Mieke vindt fiet-
sen wel prachtig, maar voor haar is
het blijkbaar geen alledaagse ge-
beurtenis. "We hebben gisteren
een stuk van de Achtkastentocht
gefietst. Ik heb het gevoel dat ik
wel "50 kilometer blaren op de bil-
len heb", zo zegt ze lachend.

Als alles naar wens verloopt, zul-
len Jasper en Mieke in de toekomst
niet meer met de caravan bij 't Bos-
huis verschijnen, want de familie
Rietman schakelt van een SVR
camping over naar een formule
het "Betere Boeren Bed", genaamd.
Een formule waarvan Hank Riet-
man een jaar geleden het bestaan
nog niet wist! Zegt hij: "Op gege-
ven moment werden wij benaderd
door Joost Bakker van Natuurmo-
numenten om eens te komen pra-
ten. Er werd een afspraak gemaakt
met Luite Moraal, bedenker van
het "Betere Boeren Bed". Deze

heeft de formule in samenwerking
met Natuurmonumenten verder
ontwikkeld en is thans de direc-
teur. Luite Moraal heeft ons en-
thousiast gemaakt.

NOSTALGIE
Inmiddels staan hier vier kantkla-
re compleet ingerichte tenten. Ze
worden momenteel "uitgepro-
beerd". De eerste reacties zijn
binnen, de mensen zijn reuze- en-
thousiast. Dezer dagen is er "open
huis", in oktober gaan we evalue-
ren en dan hopen we in 2004 over
15 van dergelijke tenten te be-
schikken. Net als bij de SVR- cam-
pings mogen er in de periode tus-
sen 15 maart en 31 oktober, niet
meer dan maximaal 15 tenten
staan. Tijdens de evalutatie zal ook
over de prijzen worden gesproken,
want het verhuren gaat centraal,
aanverwant met Natuurmonu-
menten. De verhuur gaat op basis
van franchise. De mensen kunnen
per weekend, midweek of langere
periode bij ons boeken.

De norm van maximaal 15 eenhe-
den heeft alles te maken met de
zgn. "stankcirkel", een bescher-
ming voor agrarische bedrijven.
We zouden wel graag naar 25 een-
heden willen, hopelijk openen
zich in de toekomst, wat dat be-
treft, meer perspectieven", zo zegt
Hank Rietman. Nadat Hermien en
Hank Rietman ons in de keuken
van de boerderij onder het genot
van een kop koffie alles over het
"Betere Boeren Bed" hadden ver-
teld, hoogtijd om de "complete
tent" te bekijken.

Hank slaat het zeil op (bij warm
weer kan de gehele voor- en zij-
kant worden open geslagen) en
staan wij midden in een "living"

van vijf bij vier meter. Het meest
fascinerend achter in de tent, de
bedstee met slaapplaats voor twee
personen. Een bedstee zoals het
vroeger was in de boerderijen op
het Achterhoekse platteland. Heel
even gaan onze gedachten dan
terug naar zo'n halve eeuw gele-
den, als klein jochie logeren op de
boerderij en slapen bij opa in de
bedstee, in de hoek van de woon-
kamer. Opa vertelde dan over het
plattelandsleven van toen. Verha-
len die je in je verdere leven als
een kostbare herinnering zijn bij-
gebleven.

POEPDEUZE
Maar dan plotseling weer terug uit
"dromenland" en terug naar de re-
aliteit, wanneer Hank Rietman
ons de andere slaapplaatsen in de
tent laat zien. " Kijk, hier heb je de
ouderwetse "poepdeuze" met een
grote deksel erop, maar wel met
een onzichtbaar hedendaags tech-
nisch snufje. "Het water spoelt wel
gewoon door hoor", zo zegt hij.
Echtgenote Hermien wijst ons op
een grote kist, waarin vroeger op
de boerderij de dekens werden op-
geborgen. " Dit is een geïsoleerde
diepvrieskist. Je vult drie kruiken-
zakken met ijs en dan blijft het
drie dagen "koud" in de kist", zo
zegt ze.

Op de houten tafel heeft Hermien
voor de gasten folders klaar gelegd
met allerhand menutips. Menu's
gebaseerd op de eetgewoontes op
het platteland van vroeger en nu.
Bijvoorbeeld stamppot cabbers
(witte kool met speklapjes), of bij-
voorbeeld "humkessoep" (snijbo-
nen met ribberjes, karnemelksaus,
bruine bonen e.d.) Verder in de
tent, petroleumlampen, een hou-
ten kachel waar de maaltijden op

bereid kunnen worden, huishou-
delijke artikelen etc. etc. "We noe-
men het nostalgisch verblijven op
het platteland", zo zegt Hank Riet-
man.

De familie Rietman hoopt middels
het "Betere Boeren Bed" nog wat
andere graantjes uit de toeristen-
ruif te kunnen meepikken. Hank:
"Er zijn diverse mogelijkheden.
Wij hebben hier op de camping
een ouderwetse bakoven. Het zaad
van het koren wordt gemaald in
de molen bij Hackfort. De kam-

peerders kunnen dan zelf onder
begeleiding brood bakken". Bij de
ingang van camping 't Boshuis
staat een bordje met opschrift:
"Eko boerderij 't Boshuus met
daarbij het certificaat van de "Bio-
logische Productie Nederland".

'Ecologische landbouw houdt in,
geen kunstmest, geen spuitmid-
delen. Wij bestrijden mechanisch
of met de hand", zo legt Hank
Rietman uit.

Zie vervolg op pagina 6.

Doopdienst
Op zondag 28 september wordt
er een doopdienst gehouden in
de Dorpskerk.

Ouders die hun kind willen laten
dopen worden verzocht op woens-
dagavond 24 september in de
Voorde aanwezig te zijn.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 uur Doopdienst, ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 september 10.00 uur ds G.W. van der Brug (Zutphen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig
Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).

R.K kerk Vorden
Zondag28 septemberW.QO uur pastor Matti woord- en communiedienst
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag27september 17.00 uur eucharistieviering, past. Zweers, herenkoor.
Zondag 28 september 10.00 uur woord/communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores
28 en 29 september E. Wassink (Zutphen), tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
27-25 september J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ 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 maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorgen Thuiszorg.Vorden: Nieuwstad 32. Tele-
foon (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) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vprden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-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, dins-
dag, 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.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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 VTT 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. In-
fo/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 onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borcu-
loseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrou-
wen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@de-
kringen.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost, tel. (0375) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46
1332.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis

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

• Ervaren leraar Engels
woonachtig tussen Vorden,
Ruurlo en Hengelo is beschik-
baar voor conversatielessen
voor beginners en gevorder-
den. Zowel individuele als
groepslessen. Ook kunnen
lessen worden gegeven, aan-
gepast aan de wensen van de
leerling. Commercieel Engels
is mogelijk. Ik geef les in Itali-
aans voor beginners. Tel.
(0575) 55 69 40.

• Gediplomeerd voet-reflex-
oloog woonachtig tussen Hen-
gelo, Ruurlo en Vorden geeft
voetmassage aan huis. Bel.
(0575) 55 69 40.

• Mollen? Biedt zich aan mol-
lenvanger. Tel. (0573) 25 62
65/06 13422294.

• Te koop: mooie smeedijze-
ren salontafel met tegels. Te-
vens: grasmaaimachine net 1
jaar oud. Tel. (0575) 55 59 21.

• 4 oktober: Dierentehuis De
Bronsbergen open dag van
11.00 tot 16.00 uur.

• Praktijk voor Energetische
Therapie. Behandeling van
klachten zoals: • allergie, hooi-
koorts • hoofdpijn, migraine •
reuma, artritis • darmklachten •
emotionele klachten • slaap-
problemen • stress, burn out •
huidproblemen, exceem • kin-
deren met leerproblemen of
„gedragsproblemen" • over-
ondergewicht • depressie, ang-
sten • concentratieproblemen •
fibromyalgie • hormonale klach-
ten, overgangsklachten • rug-
klachten, etc. Voor het maken
van een afspraak of meer in-
formatie: Energetisch Thera-
peute Joke Kempers, telefoon
(0575)44 1939.

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0575)46 1733.

• Er is nog plaats bij manda-
latekenen! Ma.ochtend en
wo.avond in Vorden. Voor in-
formatie en opgave Rian Drok,
tel. (0575) 54 29 37.

• De KunstKring Ruurlo (KKR)
organiseert in samenwerking
met de ROV van 27 september
t/m 31 oktober een KijkKast
Kunstroute in de etalage van
26 ondernemers in Ruurlo.
De kunst is afkomstig van 27
kunstenaars uit Ruurlo en Bar-
chem. Zie ook het persbericht
en de advertentie in dit blad.
De opening door de burge-
meester van Ruurlo vindt
plaats op zaterdag 27 septem-
ber om 14.00 uur in de Rabo-
bank.

• KunstKring Ruurlo. De
zeer bekende pianist Fred Ol-
denburg speelt op zondagmid-
dag 5 oktober a.s. werken van
Chopin en Schumann en de
Schilderijententoonstelling van
Moussorgsky in de Orangerie
van 15.00-17.00 uur. Toe-
gangsbewijs a € 15,50 (incl. 1
consumptie) te bestellen bij
mevr. De Leeuw (0573) 45 38
30. Kaartverkoop vanaf 14.00
uur in de Orangerie en vrijdag
van 10.00-12.00 uur in het
Huus van de KunstKring, Wil-
denbörchseweg 15. Leden
KunstKring krijgen € 1,- kor-
ting.

• Te koop: keyboard Casio
z.g.a.n. Prijs n.o.t.k. Mevr.
Böhmer, tel. (0575) 55 22 69.

• Inner Touch, van angst naar
Liefde, van strijd naar Vrijheid -
7 zo.avonden om de 14 da-
gen. Volle Maan en Wereld-
vredemeditaties (maandelijks)
Warnsveld. Folder? Marjan de
Gans-Grimberg, tel. (0573) 44
11 38.

• Yoga: gezondheid en ener-
gie! Pr.les € 7,- Vorden (di. av);
Groenlo, Eibergen, Doe-
tinchem, Brummen, Dieren,
Deventer. Inl. (0573) 44 11 38.

• Deze week bloemen kopen
van vogelvereniging De Vo-
gelvriend.

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 13 36.

• „Alderbastend" mooie kale-
bassen en pompoenen. Nij-
kamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. 521316.

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

• U ondersteunt deze week
toch ook de bloemenactie
van De Vogelvriend?

• Tijdelijk te huur in Vorden:
recreatiebungalow voor de
periode van 1 november 2003
tot 1 april 2004. Tel. (0575) 46
1349.

• Diverse soorten verse
snijbloemen van eigen land.
Tevens kalebassen. Alle da-
gen open van 07.00-21.00 uur.
Elly Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Je bent wat je eet. Stichting
Vriendenkring Klein Axen or-
ganiseert dinsdag 30 septem-
ber a.s. een lezing om 20.00
uur op 't Beecklandcollege,
Nieuwstad 49 te Vorden. Toe-
gang € 8,90. Voor info en re-
servering tel. (0575) 55 20 44.
Zie persbericht.

• Verse snijbloemen koopt u
van vogelvereniging De Vo-
gelvriend.

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 23 september t/m zaterdag 27 september.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

€

Door ons vers gesneden...

andijvie
400 gram

Heerlijk Hollands...

bloemkool
per stuk

Vers gesneden...

chinese kool
400 gram

Tegen inlevering advertentie:

Nieuwe receptuur...

nazomerse salade
200 gram €

N'heeriijke maaltijd!

macaroni
400 gram

Nieuwe oogst...

«2J9

gs Doyenne du Comice 4 39
i ' hele kilo € l •

Elstar
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

DEZE WEEK START! STAMPPOT STEMPELACTIE.
ZIE ARTIKEL ELDERS IN DIT BLAD.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Gilde cake
3 25

m
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Notelaar
225

•v J

Herfstvlaai

590 O 90
* groot € W«

^ J

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 27 september 2003.

Echte Bakker \~^\
VAN ASSELT^j

••V
De Echte Bakker Dat proefje!

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

Dagmenu's
23 t/m 26 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 23 september
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 24 september
Pompoensoep / varkenshaassaté met nasi en salade.

Donderdag 25 september
Spare rjps met zigeunersaus, frieten, groente / bavaroise met slag-

Vrijdag 26 september
Mosterdsoep / vispotje in roomsaus met aardappels en groente.

Maandag 29 september gesloten.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

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

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Meer dan gelukkig zijn we met onze dochter

Yanna Hua Jïan
Geboren op 28 februari 2002 te Zhanjiang (Guang-
dong) in China.

Op 14 september 2003 na een onvergetelijke reis
door haar geboorteland samen met ons thuisgeko-
men.

Ben en Monique Scholten-Blok

Raadhuisstraat 26
7251 AB Vorden
Tel.(0575)551365

We willen Yanna graag rustig laten wennen aan haar
nieuwe omgeving en ontvangen daarom de komen-
de tijd thuis liever geen bezoek.

* . $
J Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze J

dochter en ons zusje

Claartje Willemijn
18 september 2003.

Sjoerd, Joyce, Pommelien en Caesar
Hovenkamp-Teeuwen

Biesterveld 47
7251 VR Vorden

IJHIJJ
150 jaar Vordense Apotheek

Tijdens de open dag en de receptie hebben velen
van de gelegenheid gebruik gemaakt

om een kijkje te nemen in onze apotheek.

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
felicitaties, bloemen en cadeaus.

Net als de afgelopen 150 jaar staan wij
ook in de toekomst weer voor u klaar.

Het team van de Vordense Apotheek.

• 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 Je
Telefoon (0575) 55 29 28v '

• ••••••§•• •••••••••••••••••••••••••••••H

Je koopt 't lekkerst hij' de groentewaH1.

^^^^•^•B^^^nUBW ,̂ A^^MRT

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Toos Holtslag-Lebbink

betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ruurlo, september 2003

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190K

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

als u het
zeker

wilt weten!

ii Dit hou ik niet onder
de sombrero"

M'n Mexicaanse vleesrolletjes zijn ze lekker
dat ze deze week een ereplaatsje krijgen in onze vitrine.

Het zijn kleine tortilla's met gehakt, salsa kruiden,
Mexicaanse saus en mozzarella-kaas.

Doe er wat zure room en frisse rauwkost bij...
Heerlijk!

Mexicaanse
vleesrolletjes 1•45

4 °

per stuk

Hamlappen
500 gram

Rundergehakt
1 kilo

Katenspek
700 gram

Bouillonsalade
700 gram

Shoarmavlees
Ikito
1 beker lekker ouderwets ijs
van Hans en Grietje gratis op = op

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1321

115
l •

798•

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

Nederland b.v.
Ook 's avonds en in het

weekend bereikbaar!

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

&?&
«ten & fruit

Tevens

•fe

Ie koopt 't lekkerst hij de groeHtewan!



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Huis aan huis
kledinginzameling
Op maandag 29 september a.s.
haalt de Stichting Sociaal
Medische Hulpverlening Aan
Oost-Europa (SMHO) kleding,
dekens en schoeisel op in de
gemeente Vorden. Dit gebeurt
huis aan huis. U kunt de kleding
op de ophaaldag tot 8.30 uur
duidelijk zichtbaar op de stoep
zetten in een afgesloten plastic
zak of doos (schrijf op een doos
wel dat het voor SMHO is).

Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers
vergadert

De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers houdt op
25 september a.s. een openbare
vergadering in de raadszaal van
het gemeentehuis van Lichten-
voorde, Varsseveldseweg 2 in
Lichtenvoorde, tel. (0544) 393 535.
Aanvang: 09.30 uur. De agenda en
bijbehorende stukken liggen ter
inzage op het gemeentehuis van
Vorden en zijn elektronisch op-
vraagbaar via www.gelderland.nl/
reconstructie. Op de agenda staat
onder andere:

• Ontwerp-reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
a. belangrijkste reacties op VOP

en voorstellen voor afhande-
ling

b. opzet ontwerpplan en Milieu
Effectrapprtage Reconstructie
Achterhoek en Liemers

c. opzet uitvoeringsparagraaf
• planning ontwerpplan en MER

Reconstructie Achterhoek en
Liemers

Praat mee in de
Cliëntenraad Wvg
Nog één deelnemer gezocht
De Vordense Cliëntenraad voor de Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg) is nu bijna een jaar actief. Zij voorziet de gemeente van advies
en commentaar bij de uitvoering van de wet. De Cliëntenraad be-
spreekt veel onderling, maar overlegt ook met de verantwoordelijk
wethouder en/of de beleidsambtenaar van de gemeente.

Het is een onafhankelijk orgaan
dat bestaat uit zes personen,
onder wie één vrouw. De Cliënten-
raad zoekt nog een 7e deelnemer
en gezien de huidige samenstel-
ling gaat de voorkeur uit naar een
vrouw. De kandidaat moet in de
gemeente Vorden wonen en een
relatie hebben met de doelgroep.
Bijvoorbeeld doordat hij of zij zelf
gehandicapt is of familie heeft
met een handicap. Reken wel op
een tijdsinvestering van ongeveer
een dag per maand. Heeft u
interesse om zitting te nemen in
de Cliëntenraad, dan kunt u
contact opnemen met de heer
C. van de Pol (secretaris), tel.
(0575) 55 41 68

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 3

De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
25 september 2003 om 20.00
uur in het gemeentehuis. U
bent van harte welkom deze
openbare vergadering bij te
wonen.

Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
• Profielschets gemeente

Bronckhorst
• Gemeentelijk rioleringsplan
• Beleidsverslag 2002 Algemene

bijstandswet
• Uitbreiding capaciteit

algemene begraafplaats
• Verzoek tot aanleg van een

bijzondere begraafplaats op
het landgoed 'De Wiersse'

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag geen
onderwerp aan de orde stellen

dat op de agenda staat. U kunt
u uiterlijk woensdag tot 17.00
uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het agendapunt waarover u
wilt spreken.

Uitbreiding capaciteit Vordense algemene
begraafplaats
De laatste uitbreiding van de
begraafplaats in Vorden dateert
van 1990. In het toen aangelegde
nieuwe deel is nu nog ruimte om
voor ongeveer 8-9 jaar te begra-
ven. Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor om de graven
te ruimen waarvoor geen graf-

Profielschets gemeente
Bronckhorst
De profielschets voor de gemeente
Bronckhorst geeft aan wat de
gemeenteraadsleden van de vijf
gemeenten die in de gemeente
Bronckhorst opgaan, de meest
belangrijke onderwerpen vinden
voor Bronckhorst. Dit zijn onder
andere:
• Het steunen van de bedrijvig-

heid en waar mogelijk verder
ontwikkelen

• Zorgen voor een goede huisves-
ting van zijn bewoners

• De bereikbaarheid verbeteren
• Vrijwilligersactiviteiten

ondersteunen

• Over deze onderwerpen zijn
stem laten horen in de regio,
de provincie en het rijk

De gemeenteraden van de vijf
'Bronckhorst-gemeenten' stellen
de profielschets in ontwerp vast.
Vervolgens krijgt u, als inwoner,
de gelegenheid om uw mening
over de profielschets te geven.
U krijgt daarover nog uitgebreide
informatie. Uiteindelijk is het
aan de nieuwe gemeenteraad
om te bepalen wat hij met de
schets en de reacties daarop
doet.

rechten meer worden betaald,
met uitzondering van de graven
op het oude gedeelte. Ook worden
eerst de graven geïnventariseerd
die niet geruimd mogen worden,
zoals monumenten en graven met
bijzondere grafstenen. Enkele
delen van de begraafplaats, zoals
bijvoorbeeld bij de ingang van de
begraafplaats willen burgemees-
ter en wethouders aanwijzen als
cultuurhistorisch monument.
Voor die delen stellen burgemees-
ter en wethouders de raad voor
om een soort beeldkwaliteitsplan
te maken.

Inbreiding

Nabij het R.K.-deel is nog ruimte

Gemeentehuis gesloten
op 26 september
In verband met een personeels-
uitje is het gemeentehuis op
vrijdag 26 september de gehele
dag gesloten. U kunt op maandag
29 september weer bij ons terecht.

voor inbreiding met 70 a 80
graven. Deze inbreiding moet
passen in de landschapsarchitec-
tuur van de begraafplaats.

Uitbreiding in noordoostelijke
richting

Vervolgens zou de begraafplaats
in noordoostelijke richting
uitgebreid moeten worden. Als dit
niet lukt, dan is in principe de
volgende uitbreidingsmogelijk-
heid aan de beurt tussen de oprij-
laan en de Galgengoorweg. Over
het ontwerpvoorstel heeft ieder-
een zijn of haar zienswijze ken-
baar kunnen maken van 19 juni
t/m 16 juli. Niemand heeft van
deze gelegenheid gebruik gemaakt.

O P D E W E B S I T E
Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te weten te
komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nabij Eikenlaan 15a, voor het plaatsen van een zendmast ten behoeve van

mobiele telefonie, datum ontvangst: 11 september
• Het Schapenmeer 14, voor het vergroten van een recreatiewoning, datum

ontvangst: 11 september
• Nieuwstad 67, voor het vergroten van een woning en vernieuwen van een garage,

datum ontvangst: 16 september
• Eikenlaan 20, voor het bouwen en vergroten van een carport, datum ontvangst:

16 september

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wientjesvoortseweg ongenummerd (bij pompstation), voor het bouwen van een

onthardingsstation, datum ontvangst: 10 september

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamminkweg 11, voor het inpandig vergroten van een woning, vrijstelling voor:

overgang agrarische naar woondoeleinden
• Riethuisweg l, voor het vernieuwen, veranderen en verplaatsen van een schuur,

vrijstelling voor: vervangend bouwen
• Warkenseweg 4, voor het vergroten van een ligboxenstal

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• de Voornekamp 17, voor het vergroten van een woning

S t o o p v e r g u n n i n g e n
• Hamminkweg 11, voor het gedeeltelijk slopen van een boerderij
• Warkenseweg 4, voor het gedeeltelijk slopen van een ligboxenstal

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. V kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het volksfeest Linde is de Lindeseweg tussen het Stapelbroek en de
Vosheuvelweg op zaterdag 27 september a.s. vanaf 12.30 uur tot zondag 28
september 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

Het verkeer wordt in deze periode omgeleid via de route: het Stapelbroek,
Heldersboomsdijk, Zelledijk en Vosheuvelweg. De normale afsluiting van de
Heldersboomsdijk voor gemotoriseerd verkeer wordt tijdelijk opgeschort.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b es l u i t i n z a k e v o o r n e m e n
t o t i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6 W m b / a r t . 3 :30 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 26 september tot en met 10 oktober 2003 ter inzage het ontwerp-besluit tot
intrekking van de aan de heer B.W.J. Taken, Lankhorsterstraat 6, 7234 SR
Wichmond op 28 juni 1994 verleende milieuvergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie S, nummer 736, adres inrichting Lankhorsterstraat 6 Wichmond.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning van de varkenshouderij, op
verzoek van vergunninghouder, in te trekken vanwege het gebruik van de 'Regeling
beëindiging veehouderij takken'.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of
mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 11 oktober 2003. Indien u
dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde
van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g b e s l u i t i n z a k e g e d e e l t e l i j k e
i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6 W m b / 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 26 september tot en met 7 november 2003 ter inzage het besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251
NG Vorden op 2 juli 1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie B, nummer 1344,. 1346 en 1347, adres inrichting Lindeseweg 9 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunning-
houder voor het varkensgedeelte vanwege deelname aan de 'Regeling beëindiging
veehouderijtakken'.

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 8 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.

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
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 26 september tot en met 24 oktober 2003 ter inzage meldingen artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:

• De heer J. Brinkerhof, Nijlandweg 4, 7251 KK Vorden, voor het van toepassing
worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op een reeds
aanwezige inrichting, voor de stalling van caravans en vouwwagens, op het
perceel plaatselijk bekend Nijlandweg 4 te Vorden.

• Achterhoek FM, Wiersserbroekweg 5, 7251 LG Vorden, voor het uitbreiden van
gebruiksruimtes voor het verzorgen van radio-uitzendingen voor de lokale
omroep, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Wiersserbroekweg 5 te Vorden.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n s m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen

verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1994' voor overgang van de
agrarische bebouwing naar woondoeleinden op het perceel Lankhorsterstraat 6,
te Wichmond, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, no 736. Voor de
vergroting van het oppervlak van het bijgebouw is tevens vrijstelling ex artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vereist.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 25 september tot en met woensdag
22 oktober 2003 op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw
zienswijze aan hen kenbaar te maken.

• 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 Het Hoge 42. Deze
vrijstelling maakt een grotere nokhoogte mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel de Doeschot 40. Deze
vrijstelling maakt de vergroting van de woning dichter op de weg (openbare
ruimte) mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken inzake de vergrotingen van de
woningen op Het Hoge 42 en Doeschot 40 liggen van donderdag 25 september tot
en met woensdag 22 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.

Minimabeleid: openbare voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben besloten de middelen in te zetten
die de gemeente voor 2003 van het Rijk heeft ontvangen voor de doelgroep
'langdurige minima zonder arbeidsperspectief. De vergoedingen voor opvoedkosten
en de kosten van ontspanning, beweging en ontmoeting (Contributiefonds) worden
verhoogd. Vordense minima die tot de doelgroep behoren ontvangen in 2003
€ 150,- voor deze kosten, in plaats van € 115,-. Daartoe is de nota 'Langdurigheids-
toeslag voor minima 2003' en de ontwerp 'Verordening tot wijziging van de
Verordening minimabeleid 2001' opgesteld. De nota en de wijzigingsverordening
liggen van 24 september tot 22 oktober 2003 ter inzage op het gemeentehuis van
Vorden op de afdeling samenleving. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze
kenbaar maken. Daarna zal de gemeenteraad van Vorden de Verordening
vaststellen.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 30 september vanaf 12.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 11 september tot en
met 25 september, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 2 oktober behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met
de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 26
september 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 25 september 2003 om
12.00 uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden
ingediend. Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelings-tijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag
vóór de zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.



Lezers schrijven ..
Muiten verantwoording van de redactie

Actie Beter Wonen!

In 1985 zijn wij in ons huidige
woning komen wonen, het is
een oud huis en er was veel
achterstallig onderhoud, en het
energieverbruik van de vorige
bewoner was aanzienlijk. Dus
isoleren was noodzaak vonden
wij.

Het energieverbruik was daarna,
ondanks ons grote gezin, behoor-
lijk gedaald. We vinden het nog
steeds belangrijk om aan energie
besparing te doen. Toen dus ook
de Aktie Beter Wonen begon von-
den wij het ook tijd worden om
nog eens na te gaan waar wij nog
op konden besparen.

Dus een E.PA. was snel aange-
vraagd. De uitslag hiervan liet zien
dat er zo hier en daar nog heel wat
kon worden bespaard. Onze inte
resse ging uit naar zonne-energie.

Wij wisten dat er in Zutphen het
bedrijf Ecovisie, gevestigd aan de
Spittaalstraat 5, gespecialiseerd is
in zonne-energie. Dat leek ons wel,
en zo gezegd zo gedaan, een offer-
te aangevraagd. Het plaatsen van
zonnepanelen bleek zeer aantrek-
kelijk doordat er nog veel subsidie

op wordt gegeven door de over-
heid. We hebben op één kant van
ons dak 39 zonnepanelen laten
leggen, de moeite waard denken
we.

De zonne-energie die daaruit
wordt opgewekt is behoorlijk en
zou bijna in ons electriciteitsver-
bruik kunnen voorzien, als dit op-
geslagen kon worden, maar dit
kan helaas niet en dus alles wat
wij te veel aan energie opwekken
leveren wij terug aan het electrici-
teitsnet (Nuon) dus onze meter
loopt 'achteruit', het is apart om-
dat te zien. Hiermee leveren wij
onze bijdrage aan het milieu door
zelf groene energie op te wekken.

Al met al hebben wij de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in het op-
knappen van onze woning, en nu
vonden wij dat het tijd was om een
waardevolle investering te doen
voor het milieu in de toekomst.
Wij kunnen het iedereen aanra-
den.

Hartelijke groeten
familie Bouwmeister

Hackforterweg l,
Wichmond.

Jaarlijkse bloemenactie
De Vogelvriend
Net zoals voorgaande jaren or-
ganiseert vogelvereniging "De
Vogelvriend" uit Vorden deze
week een snijbloemenactie ten
bate van de verenigingskas.

Op woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag zijn leden van de ver-
eniging op pad, om zoveel moge
lijk bossen te verkopen. De op-
brengst is net als andere jaren be
doeld om in november een ten-
toonstelling te kunnen .organise
ren in het Dorpscentrum.

Alleen is er dit jaar een grotere ten-
toonstelling met circa 500 vogels

te bewonderen. Een keer in de vijf
jaar is het namelijk de beurt van
de Vordense vogelvereniging om
een regionale show te houden. De
show vindt in het laatste weekend
van november plaats en is voor ie
dereen toegankelijk; of u nu een
fervent kweker bent of vogels al-
leen maar gezellig vindt.

In tegenstelling tot andere jaren
zullen de bloemen alleen binnen
de bebouwde kom verkocht wor-
den. De leden van "De Vogel-
vriend" hopen op een groot sup-
port van de Vordense bevolking
om deze actie te laten slagen.

KijkKastKunst-
route langs
etalages Ruvirlose
ondernemers
Zoals eerder bericht organi-
seert de KunstKring Ruurlo in
samenwerking met de Ruurlose
Ondernemers Vereniging een
KijkKastKunst-route in de eta-
lages van een groot aantal on-
dernemers.

In totaal nemen 26 ondernemers
aan de route deel, zie de adverten-
tie elders in het blad. De kunst die
tentoongesteld wordt, is afkom-
stig van 27 kunstenaars uit Ruurlo
en Barchem. Wie van de kunste-
naars bij welke ondernemer expo-
seert is te zien op de posters die op
verschillende plaatsen in Ruurlo,
Barchem en omgeving zijn opge-
hangen. De verscheidenheid aan
kunst is groot. In dit bericht willen
we noemen welke kunstenaars ex-
poseren.

De ten toon te stellen kunst is grof-
weg in twee categorieën in te de-
len. De ene categorie zijn de beel-
den en keramiek.

De volgende kunstenaars expose-
ren hierin: Mariette van Lierop,
Lineke Bos, Hermien Tiggeloven,
Hilly Huisman, Erica Makkink, Ab
Visser, Carla Dhomen, Ina Neder-
veen, Els Morsink, Truus Meijer-
Denijs, en Huub Hufen. Annie
Edens exposeert met houten beel-
den en sculpturen.

De andere categorie zijn de schil-
derijen. Hierin is een grote ver-
scheidenheid, zoals olieverf, acryl,
aquarel en pentekeningen.

De kunstschilders die deelnemen
zijn: Hilda Leuverink, Hetty ter
Horst, Joop Huisman, Frits Marke
rink, Tine Alink, Femia Kok, Anne
ke Bouwmeester, Elli Bakker, An
Heidema-van Sint Anneland,
Arend Mol, Wim van Waveren Ho-
gervorst, Max Visser, Geertje Vis-
ser, Truus Meier en Ad Meijer. On-
derstaand en in vervolgberichten
willen we enkele kunstenaars na-
der belichten. In de Rabobank ko-
men schilderijen te hangen van El-
li Bakker en paardenbeeldjes van
Truus Meijer-Denijs.

Elli Bakker woont sinds 1995 in
Ruurlo en tekent vanaf haar jeugd
vooral portretten en modellen. Zij
heeft naast de Gerrit Rietveld Aca-
demie verschillende opleidingen
gevolgd. In 1999 is zij begonnen
met aquarelleren.

In het najaar van 2002 is een schil-
derij van haar genomineerd en
tentoongesteld in het Natuur Dio-
rama Holterberg. Zij exposeert
met portretten en landschappen
in aquarel en acryl. Truus Meijer-
Denijs woont sinds 1991 in Ruurlo.
Als kind tekende zij al veel.

Na haar opleiding als lerares huis-
houd- en gezondheidskunde heeft
zij diverse opleidingen in schilde-
ren en beeldjes maken gevolgd. Zij
is van jongs af aan altijd geboeid
geweest door paarden.

In deze expositie exposeert zij met
paardenbeeldjes. De opening van
de KijkKastKunst-route vindt even-
eens plaats in de Rabobank op za-
terdagmiddag 27 september.

De opening wordt verricht door
mevrouw L. de Zeeuw-Lases, burge-
meester van Ruurlo.

Vervolg van voorpagina

Op de camping staat aangegeven
wat de kampeerders zoal aan eco-
logische landbouwproducten kun-
nen kopen: worteltjes, andijvie,
bietjes, sla- bieslook, aardappelen
en eieren en als toetje boerenijs.
De "Rietmans"zien nog andere
bronnen om hun inkomsten via
het "Betere Boeren Bed" te kunnen
opkrikken. Dat gebeurt nu al via
de zgn. "kleinfruittuin", (frambo-
zen en allerhand soorten bessen
e.d. De verkoop, jaarlijks zo'n
1000-1500 kilogram loopt via het
BPA (Biologisch Productgroep
Achterhoek) Ook zijn er plannen
om excursies te organiseren, huif-
kartochten, verhuur van fietsen of
bijvoorbeeld in samenwerking
met Natuurmonumenten, wande
lingen met een wandelpad over
het bedrijf. "Plannen genoeg", zo
zegt Hank Rietman.

OORSPRONG
Hendrik Rietman, vader van Hank,
kocht in 1949 het landbouwbedrijf
aan de Boshuisweg van ene Jonk-
heer van Coenen, neef van de Ba-
ron van Hackfort. Op dat moment
werd de boerderij bewoond door
de familie Makkink. Vanwege het
lopende pachtcontract van zes jaar
kon het gezin Rietman pas in 1956
de boerderij betrekken. In 1969
trouwde Hank met zijn Hermien.

Vervolgens ging Hank met zijn va-
der, die tevens veehandelaar was,
een maatschap aan. Een gemengd
bedrijf met vee, varkens, kippen
en landbouw.

In 1972 nam Hank het bedrijf de
finitief over en werd er in dat jaar
ook een ligboxenstal gebouwd.

Hank Rietman: "Het werd toen een
melkveedrijf met 30 koeien naar
uiteindelijk 80 koeien. Toen kwa-
men de melkquotums, hetgeen
een inkrimping van de veestapel
tot gevolg had ( 60 koeien)." Her-
mien en Hank Rietman hebben
drie zonen, Paul, Gerjan en Henk
Jan.

De beide eerstgenoemde zonen
hebben interesse om t.z.t. het be
drijf van pa en ma over te nemen.
"We zijn om de tafel gaan zitten
want is er richting toekomst wel
perspectief genoeg voor de jon-
gens? We hebben zelfs met de
gedachte gespeeld, het bedrijf hier
te verkopen, zodat Paul en Gerjan
in Denemarken zouden kunnen
beginnen.

Dat "feest" ging niet door. Onze
jongens voelden zich te verbonden
met de gemeenschap hier. Zeg
maar, "sociale gebondenheid".

Wat gaan we dan doen? Aangezien
ons bedrijfin het Landelijk Gebied
B" ligt, dat wil zeggen, water, en
natuur moet de boventoon voeren,
paste "ecologische landbouw" per-
fect in dit plan en werd in 1996 te
vens een SVR camping (kleinscha-
lig) opgestart.

En thans wordt dus een begin ge
maakt met het 'Betere Boeren Bed'
waarbij Hank en Hermien Riet-
man de verwachting uitspreken
dat Paul en Gerjan er 'straks' een
goeie boterhan zullen verdienen.

Zoon Henk Jan, hoewel zeer ge
ïnteresseerd in het wel en wee van
't Boshuis, houdt het liever bij zijn
huidige baan als calculator.

Veiling voor restauratie
ramen Dorpskerk
De Stichting Veiling Commissie
Vorden houdt zaterdagavond
4 oktober in de grote zaal van
"De Herberg" haar jaarlijkse
veiling, waarbij de opbrengst is
bestemd voor de restauratie
van de ramen van de Ned. Her-
vormde Dorpskerk.

Voor deze veiling zijn weer vele ar-
tikelen bij elkaar gezocht, waaron-
der een mooie oude pop met por-
seleinen kop. Een prachtige serie
boeken en enkele fraaie klokjes.
De mogelijkheid bestaat om de te

veilen artikelen s'middags te ko-
men bekijken.

Catalogussen zijn reeds vanaf 23
september bij de volgende adres-
sen verkrijgbaar: De Herberg,
Dorpsstraat 10, VW kantoor. Kerk-
straat l, de bibliotheek, Dorps-
straat 5 en bij de plaatselijke Rabo-
bank.

In deze catalogus staan de te vei-
len goederen op nummer vermeld.
De boekjes zijn ook s'middags en 's
avonds aan de zaal verkrijgbaar.

Honderd deelnemers
puzzeltocht linde
Als voorproefje op het aan-
staand volksfeest in het buurt-
schap Linde werd er zondag-
middag onder wel zeer fraaie
weersomstandigheden een puz-
zeltocht gehouden.

Er deden "op de kop af' honderd
personen mee, te weten 76 volwas-
senen en 24 kinderen. De fiets-
tochtcommissie bestaande uit Ant-
wan Havekes, Herman Berends ju-
nior en Jan Kornegoor hadden een
route uitgezet met een lengte van
circa 25 kilometer.

De tocht voerde via kleine wegge
tjes, zandwegen naar Ruurlo. Bij
Harrie en Nettie Arfman op hun

boerderij "De Dennenmaat" was
een pauze ingelast, waarbij tevens
enkele opdrachten uitgevoerd
moesten worden. Hetzelfde ritueel
vond plaats bij terugkomst in Lin-
de, toen de deelnemers nog vragen
over de fietstocht moesten beant-
woorden.

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT
Volwassenen: l en wisselbeker
Yvonne Koning, 2 Annet Grooters-
Koning, 3 Gerard Bloemendaal,
4 Marjan Arfman- Ruiterkamp,
5 Henny Koning- Pardijs.
Jeugd: l en wisselbeker Jorik Wol-
sing, 2 Koen Klein Herenbrink,
3 Frank Bouwmeester, 4 Erik Tuin-
man, 5 Michiel Koning.

Bridgenieuws
Het bridgeseizoen begint weer
in september 2003 en daarom
nodigt B.C. Vorden ieder, die zin
heeft om te bridgen uit om mee
te spelen.

De bridgeclub is een gezellige niet-
rokersclub (roken is alleen mogelijk
bij de bar, voor en na het bridgen
en tijdens de pauze), die ± 50 leden
telt. Graag zouden we nog wat

nieuwe leden willen zien. Dus als
men belangstelling heeft en/of
nieuwe contacten wil leggen, kom
gerust eens kijken, speel een paar
avonden mee en besluit dan wel of
niet mee te doen.
Wat te doen als men graag wil
bridgen maar men kent het spel

nog niet? Twee docenten, Nicolet-
te Loven en Harry Garsen (N.B.B.)
uit Warnsveld organiseren een op-
friscursus op woensdag 8 oktober
a.s., die bedoeld is voor hen, die die
logica van het bridgespel nog een
keer willen doornemen. Informatie
52 23 75.

De Doetinchemse bridgeschool,
Industriestraat 63 organiseert
bridgecursussen op dinsdagavond
en donderdagmiddag, info (0314)
34 45 58.
Inlichtingen over de bridgeclub
Vorden kan men krijgen bij Gerard
Hoftijzer, tel. 55 24 85.



Kaartjes
K3-concert
Bij aankoop van de nieuwste K3-cd Oya léié
maak je kans op 2 kaartjes voor het concert
op 30 december in Zwolle.

Wat moetje doen:
• Vul je naam en adres in op de aankoopbon

van de K3-cd.
• Lever dit in aan de kassa.
• Begin oktober worden er 2 kaartjes verloot.

Extra aanbieding:
Bij aankoop van de nieuwste cd
een pennenbakje van K3 t.w.v.
5.99 gratis
(zolang de voorraad strekt).

Natuurlijk bij:

SPEELGOED ^^ • • •••̂ •̂•B V^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^MAU°Z?E

SKHOP o u c i c n o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

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

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

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

BLADBLAZERS
ruime keuze!
Kom eens kijken.

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

Veiling
op zaterdag 4 oktober a.s.
in De Herberg te Vorden
aanvang 19.00 uur
• Kijkuren: 4 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.
• Vanaf 23 september zijn de boekjes verkrijgbaar bij:

De Herberg, het VW-kantoor, de bibliotheek en
Rabobank.

• De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de ramen van de Dorpskerk.

start
nieuwe cursus.
Aanvang 10 november 2003.
De nadruk ligt op de praktijk, om het
oefenen zo echt mogelijk te maken
worden Lotusslachtoffers
ingeschakeld.

Kosten € 150,- incl. lesmateriaal, reanimatie
en 1 jaar lidmaatschap.

Opgave bij:
M. Berendsen, Julianalaan 5, 7251 EP Vorden
Tel. (0575) 55 11 17 b.g.g. 0652313237.
E-mail: G.Berendsen6@chello.nl

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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 • Sier-
elementen •Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.
Ook verhuur van trilplaten.

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

part
SIERBESTRATINCEN

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60NVAG

KUNST BIJ RUURLOSE ONDERNEMERS

27 SEPTEMBER T/M 31 OKTOBER

ROUTELIJST

1. Rabobank

2. Swift Hair Fashion

3. Hannie Morssinkhof

4. Muscari

5. Hotel Avenarius

6. De Luifel

7. Bakkerij Besselink

8. Thoma Makelaars/Woonklavier

9. Focus Fashion

10. Alex Schoenmode

11. De Keizerskroon

12. Installatiebedrijf Stegeman

13. Teunissen Mode

14. De Spannevogel Meubel en Tapijthuis

15. Drogisterij Ten Have

16. Bruna-Postkantoorwinkel

17. Decocom Computers

18. Pandora Bloemen

19. Bloemen Groot Jebbink

20. Plus Kogelman

21. Hetzel Opticien-Juwelier

22. Installatiebedrijf Altena

23. Kapsalon Masman

24. Studio Contact

25. De Wonerij Woninginrichting

26. Holtslag Ruurlo Keukens

KijkKastKunst is een initiatief van de
KunstKring Ruurlo (KKR) en de Ruurlose

Ondernemers Vereniging (ROV)



.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

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

HOMEOPATHIE BIJ
REUMATISCHE KLACHTEN
Reuma is een verzamelnaam voor
meer dan 200 aandoeningen aan
gewrichten en de omliggende
weefsels. Verschillende mensen
met 'reuma' kunnen daarom heel
verschillende klachten hebben.

Reumatische aandoeningen zijn
grofweg in te delen in drie groe-
pen:
- Ontstekingsreuma. Hierbij komen

chronische gewrichtsontstekin-
gen plaatselijk voor of door het
hele lichaam. Bijv. reumatoïde
artritis en de ziekte van Bechte
rew.

- Artrose oftewel slijtagereuma.
Hierbij gaat het gewrichtskraak-
been achteruit in kwaliteit.

- Weke-delenreuma. Hierbij heeft
men last van weke delen zoals
spieren, pezen en aanhechtings-
banden. Het betreft hier o.a.
slijmbeursontstekingen en pees-
ontstekingen, maar ook een ch-
ronische vorm, bijv. fibromyal-
gie.

Zelfs binnen een concretere aan-
duiding zoals 'artrose' of 'reuma-
toïde artritis' zullen er per persoon
veel verschillende kenmerken
zijn. Ieder mens is immers uniek,
ook in zijn uitingsvormen van een
ziekte of aandoening.

UIT DE PRAKTIJK:
Een vrouw van 56 jaar komt bij
mij wegens artroseklachten. Onge-
veer zeven jaar geleden had ze
twee keer een 'tennisarm' zonder
echter zichzelf overmatig belast te
hebben. Twee jaar daarna is er
tijdens het sporten iets in haar
schouder 'geknapt', en daarmee
zijn de klachten echt begonnen.

Vier jaar geleden is de diagnose 'ar-
trose' gesteld. Ze heeft last van de
schouders en vooral van de heu-
pen en knieën, de rechterkant is
het meest pijnlijk.

Lopen en staan is na 10 minuten
pijnlijk. Ze gebruikt pijnstillers en
een ontstekingsremmer.

In de loop van een aantal consulten
verbetert haar situatie langzaam
maar zeer gestaag. Telkens is er

een verbetering waar te nemen
van haar klachten, en ze wordt
steeds mobieler. De pijnstillers en
ontstekingsremmer worden in
overleg met de huisarts geleidelijk
afgebouwd.

Als ik haar twee maanden later weer
spreek heeft ze een duidelijke te
rugval gehad. In het gesprek blijkt
dat ze kort na het vorige consult
een slijmbeursontsteking aan de
knie heeft gekregen. Net als voor-
heen is ze de maximale doses pijn-
stillers en ontstekingsremmer
gaan gebruiken. Uit gewoonte,
maar ook omdat ze geen verband
legde tussen haar acute ontsteking
en haar chronische artrose.

Dit verband is er echter wel dege-
lijk en het verklaart ook haar te-
rugval.

Door het homeopathisch middel
werd deze vrouw krachtiger waar-
door ze herstellende was van haar
probleem: de pijnklachten namen
af en ze ging zich beter voelen. Het
lichaam hervond zelfs de kracht
om een acute slijmbeursontste-
king te ontwikkelen. Voor een ont-
steking is immers kracht nodig,
heftigheid.

Als zich acute ontstekingen voor-
doen bij iemand met chronische
klachten betekent dit dat die per-
soon meer reactiekracht heeft ge-
kregen, en dat is gunstig voor zijn
of haar genezing.

Deze vrouw onderdrukte de ont-
steking echter met medicijnen
waardoor ze een terugval kreeg.

De uiting van versterkte kracht
werd als het ware weggedrukt, te-
rug naar de chronische 'slepende'
toestand.

Uiteindelijk heb ik deze vrouw
nogmaals het geneesmiddel gege-
ven dat ze vlak voor de slijmbeurs-
ontsteking van mij kreeg.

Ze nam deze keer geen medicatie
en na homeopathische behande-
ling van de slijmbeursontsteking
verbeterden haar klachten weer
gestaag. Ze voelt zich uiteindelijk
zo goed dat ze weer lange wande
lingen kan maken.

Over twee weken zal ik schrijven
over een klacht die bij kleine kin-
deren veel voorkomt, en die met
homeopathie goed te behandelen
is: Spruw.

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

Je bent wat je eet
Heidi Gosselink en Gert Kraay-
enzang verzorgen voor de Stich-
ting Vriendenkring Klein Axen
op dinsdagavond 30 september
a.s. op het Beeckland college,
Nieuwstad 49 een lezing met als
thema: Je bent wat je eet.

Ondanks het fijt dat vele mensen
proberen zo gezond mogelijk te
eten, weten we lang niet altijd pre
cies wat er in onze voeding zit.

Doordat landbouwgronden ver-
armen, gewassen te vroeg wordt
geoogst en er veelvuldig gebruik
gemaakt wordt van geur-, kleur-
en smaakstoffen, ontstaat er een
onbalans iri het lichaam. Daar-
naast bereiden wij onze voeding
door bakken, braden en koken,
waarbij belangrijke elementen
verloren gaan.

Hierdoor kunnen klachten ont-
staan zoals: vermoeidheid, futloos-
heid, overgewicht, vetophoping op
ongewenste plaatsen, een ontevre
den gevoel, kwaaltjes en ziekten
die met voeding te maken hebben.
(Wist jij dat ruim 70% van de
klachten en ziekten waarmee wij
naar de huisarts gaan veroorzaakt
worden door verkeerde eetge-
woontes en voeding?)

Heidi en Gert zullen deze avond
voorlichting geven over hoe het
ook anders kan.

Zij hebben met hun adviesbureau
voor voeding en gezondheid al ve
Ie mensen geholpen met voedings-
gerelateerde klachten.

Voor meer informatie zie de Con-
tactjes

Stamppotten
bij 'De echte
groenteman
Vorden'
De maand oktober komt in
zicht, met andere woorden de
tijd van 'stamppotten' breekt
aan.

Bij de 'echte groenteman van
Vorden', Freddy Letink, zijn de
voorbereidingen al in volle gang.

Vanaf 23 september begint hij een
actie, die duurt tot en met maart
2004.

Bij aankoop van één kilogram
stamppot, ongeacht welke keus de
consument maakt, krijgt de klant
een stempel.

Bij negen stempels krijgt de klant
500 gram stamppot naar keuze,
gratis. Op de "stamppottenkaart"
staan: zuurkool, boerenkool, hete
bliksem, hutspot en andijvie. Alles
wordt in eigen keuken bereid.

"Voor de klant is stamppot op deze
wijze gemakkelijk en kan het bo-
vendien zo in de diepvries worden
opgeslagen", aldus Freddy Letink.
Zie ook de advertentie.

Ledenbijeenkomst
PCOB/ANBO met
doktor Stemnga
Op donderdagmiddag 25 septem-
ber organiseert de PCOB afdeling
Vorden een ledenbijeenkomst,
waar ook de ANBO-leden en andere
belangstellenden worden uitge-
nodigd. Doktor Sterringa zal vertel-
len over 'Veiligheid in en rond de
woning'. De inleider zal zijn betoog
afronden met enkele vakantie
herinneringen aan zijn grote reis,
naar o.a. Brazilië. Deze bijeenkomst
zal worden gehouden in het Stam-
pertje (Dorpscentrum). Iedere be-
langstellende is van harte welkom.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Biej ons in
d'n Achterhoek
Zo, now had ze "t toch nog een keer veur mekare ekregen.
Frieda kon eur geluk neet op. Zo maor een mooie
bejaordenwoning kreeg ze too-ewezen. Of zo maor, ze had t-r
moeite genog veur edaon. . Maor now was 't dan toch veur
mekare ekommen. Ze had eheurd dat een kennis van eur nao
een ander huus ging. Too was zee metene achter die woning an
egaone en now dus ok ekregen.

't Huus waor ze tot nog too in ewoond hadde was prima ewes
too de kinder nog in huus waarn. Maor now de kinder allemaole
uut evloagen waarn, was 't vols te groot En a-j al tachtig bunt,
volt 't trappeloopn ok neet met

Waor ze nog wel tegenop zaog was 't oaverhuuzen. Want in
't huus waor ze now in woonden was natuurlijk volle meer
ruumte en ok grei dan in zo'n bejaordenwoning. Waor bleef ze
met al 't spul. Wat mos ze wegdoen en wat kon ze metnemmen.
, ze lei d'r soms wakker van.

Wie daor minder moeite met hadden waarn de kinder."Moeder,
wiej helpt ow wel a-j ons de gang maor laot gaon kump
't allemaole wel goed". En zo gebeurn 't. Naodat ze de slottel
ekregen hadden en 't een en ander in 't huus hadden edaon wat
gebeurn mos, wier d'r een dag bepaold. In 't weekend, dan
konnen alle kinder eur helpen, 't Liefste hadden ze maor dat
moeder zich nargens met bemuujen.

Natuurlijk mos t'r ok veur de inwendige mens ezorgd wodden.
Maor ok dat was gin probleem. Daor zol de zuster van Frieda,
Marietjen, die in een huus vlakbiej wonen, eur beste an doen.
En die dei ok eur beste d'r an, op den dag dat t-r oaver ehuusd
wier.. Die maken een stevige maoltiedsoep, zoat ze dat
tegeswoordig nuumt. Met volle vleis en gehakballetjes. Umme
half ene zol ze de soep klaor hemmen. Die kon dan in de nieje
woning van Frieda enuttigd wodden.

Precies half ene ging Marietjen met de grote panne vol soep op
weg nao de oaverkante. Maor ze kwam d'r neet wiet met.
Schienbaor lei d'r een tegel neet helemaols vlak. Want ze
struukeln en veel met de panne languut veuroaver. De soep
vloag alle kanten uut. 'n Enigsten die d-r nog wat an hadde was
de hond van de buurman. Den had de leste tied neet zo vol Ie
vleis ehad.. En de verhuuzers?. Och, gelukkig bakten ze biej 'n
Olden Kriet nog petat. Zo wodn d'r den ok nog better an , biej
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Determineerdag voor
oude fruitrassen
De Noordelijke Pomologische
Vereniging regio oost (NPV)
houdt zaterdag 27 september
een determineerdag voor oude
fruitrassen. Deze dag wordt
gehouden bij Erve Brooks in
Gelselaar. Belangstellenden kun-
nen daar s'morgens terecht met
hun fruit. De afgelopen jaren
heeft dit een schat aan oude en
soms zeer bijzondere vondsten
opgeleverd.

Deskundigen van bovengenoemde
vereniging zullen zaterdag probe

ren de naam van het ras van de on-
bekende appel of peer te bepalen.

Vooreen betrouwbare bepaling
van het ras is het wel van belang
dat men indien mogelijk, tenmin-
ste drie geplukte vruchten per
boom meebrengt.

Als extra attractie zullen dit jaar
alle aangeboden fruitsoorten wor-
den tentoongesteld. Voor nadere
infor.matie kan men bellen met
Hennie Rossel (0575) 55 28 28 of
Marcel Tross (0545) 29 30 03.

Duizend euro voor het
"Kraankuikentj e"
De speelgoed- en kledingbeurs
die het afgelopen weekend in
de school de "Kraanvogel" ten
behoeve van de peuterspeelzaal
het "Kraankuikenrje" werd ge-
houden gehouden, heet ruim
duizend euro opgebracht.

Door de ouders van peuters en an-
dere sympathisanten werd de afge
lopen weken allerhand speelgoed
en kinderkleding ingezameld.

Niet alles werd verkocht, wat aan
kleding overbleef overbleef is be
stemd voor kinderen in Polen.

Tijdens deze beurs was het tevens
mogelijk om "in te schrijven" voor
een klimrek en speelhuisje. Ook
dit leverde een paar leuke centen
op. De leiding van het "Kraankui-
kentje" gaat de opbrengst aanwen-
den voor de aanschaf van een
zandwatertafel, poppen e.d.



Hengelo (Gld.)
in een voordelig nieuw jasje. Gelukkig het kan toch Anders

VLEES:

RIBLAPPEN
65

kilo 3.6
GROENTE:

PERSSINAAS
APPELEN
net 2 kilo van 2.49

99
voor O.9

SUPER LAY'S
CHIPS

diverse smaken

zak 200 gram van 1.09

79
voor O.7

HENGEIJO

ld

f
m

l

Persil wasmiddel
o.a. megaperls navul 2,7 kilo

van 12.69

voor
99

Almhof
room/roeryoghurt
beker 500 gram - DIVERSE SMAKEN

O?9
van 1.40 nu

RUNDER-
GEHAKT
kilo nu 3.665

BC GALL^IGALL

GROLSCH
PIJPJES & BEUGELS

799
•krat nu

Reconstructie
N 316
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.

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

Route:
ƒ 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

Groene planten
IN VAASPOT per stuk 5.99

nu 2 vaaspotten halen

betalen

GALL^GALL
J

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

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

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

Hengelo (Gld.)

Mede mogelijk gemaakt door:

IJsboerderij 't Riefel
Autobedrijf Herwers
Dick Helmink Mode en Schoenen
Bouwbedrijf de Eendracht
Bouwbedrijf Besselink Reugenbrink
Bouwbedrijf Goossens Melgers
Bouwmaatschappij Weustenenk
Enorm Harmsen Uzerwaren
Loonbedrijf Groot Roessink
Schildersbedrijf Derksen
Schildersbedrijf Regelink
Schildersbedrijf Van der Wal

VOF Sueters klompen
Aannemersbedrijf Abbink
Aannemersbedrijf
Meulenbrugge Barink
Drukkerij Uiterweerd
Drukkerij Weevers
Sportcentrum Aerofitt
Installatiebedrijf Arendsen
Expert Arendsen
DA drogist Lenselink
Ruitersport Sueters
Café de Bierkaai
De Spannevogel
Groot Roessink Bloemenboerderij

Rietdekkersbedrijf Onstenk
Tap Tromp van Hoff Notarissen
Truckbouw Aalten
Van Bentum Schoonmaak
VOF Wullink aardappelen
Welkoop Hengelo
Welkoop Toldijk
Welkoop Vorden
Alle vrijwilligers

Namens de organisatie van
„Hengelo Night of the klomps'
onze oprechte dank.
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Gratis video over
de 'Beste Koop' in

HR-ketels
- '.: . ..
Btj t-igenwoningbezitters met een HR-ketel is Nefit

her meest voorkomende merk. Niet voor niets... Nefit

regelt de warmte op mi'mfrtemperatuur en levert altijd

warm water uit voorraad, wat zorgt voor meer comfort

én minder verspilling. Kies uit topklasse EcomLine

Excellent HR-ketels met AquaPower (de 'Beste koop')

en compacte SmartLine HR-ketels. Meer weten?

Vraag ons om de gratis video.

Installatiebedrijf
Wij adviseren NEFIT

c.v
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14
Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • Fax (0575) 46 30 89
info@installatiebedrijfarendsen.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

EOCMARKE

\^ \^
^Runderriblappen m„€4.49

Speklappen
Slavinken
Varkensrollade

1kilo€3."
O.49

/^wmwmm,(
Bij aankopen
vanaf € lO,-

4 koteletto's
VOORC

1 50
l •

,100
voor op de boterham, 150 gram € • •

Elke week op de markt in Vorden UW VakSlagCf UI J Kb K AA l

NERGENS GOEDKOPER:

20 ROZEN
€3."

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS. ^^

HEEFT U ZELF GEEN TIJD
OM TE SCHILDEREN?

fat fat ée wite* schiMer doe*14ü*& **& m*M»tt!
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

ONDERHOUDSPLAN

2003 Herschilderbeurt

2004 Controlebeurt

2005 Controlebeurt

2006 Onderhoudsbeurt

2007 Controlebeurt

2008 Herschilderbeurt

2009 Controlebeurt

2010 Controlebeurt

2011 Onderhoudsbeurt

2012 Controlebeurt

IS UW WONING OOK HOOGNODIG
AAN EEN SCHILDERBEURT TOE?

Neem dan nu een onderhoudsabonnement van Uniplan®.

Voor een vast bedrag per jaar bent u van alle zorgen af.

De Uniplan®-schilder brengt elk type huis in topconditie

en zorgt ervoor dat dit zo blijft.... 10 OF 4 JAAR LANG!!

Schilderwerken bv
Antwoordnummer.: 769

7300 WB Apeldoorn

Bel voor meer informatie: 0900 - 20 20 265

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over (ie/c
OnderhoudsAbonnementen?
Vul dan onderstaande bon in
of bel met O')()0 - 20 20 2(>S

UNIPLAN

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

Adres: . .

Postcode:

Plaats: . .

Telefoon:

Deze bon invullen en opsturen

(postzegel is niet nodig) aon

bovenstaande Uniplan dealer

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

HANDELS
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Bij PLUS blijft 1+1 gewoon 1.
Want deze week krijgt u bij 4
PLUS-producten het tweede
artikel gratis!
Inderdaad, twee halen, één
betalen!
En wist u dat de kwaliteit van
een PLUS-product minimaal
gelijk is aan die van het beken-
de A-merk?
We hebben zoveel vertrouwen
in onze PLUS-producten dat als
een PLUS-product niet voldoet
aan de hoogste kwaliteitseisen,
u gewoon uw geld terug krijgt.
Geen probleem. Ook dat is
PLUS.

GRATIS

GRATIS
PLUS Vaatwastabs
Normaal

\AS
APPEL

GRATIS

of 3 in 1
Pak 48-66 stuks

7.18

2' pak GRATIS

PLUS Sinaasappelsa

Literpak 0.79

2' pak GRATIS
1+1

GRATIS

Goed gezien: ons PLUS-merk.
U koopt er 1 én u krijgt er 1 gratis!

PLUS Kruimige
Aardappelen
Milva Zak 2,5 kilo

1.98

2e zak GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS Hamburgers
Doos 12 stuks
900 qram 2.35

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

2' pak GRATIS

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 71A2 FC Lor hem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l O 573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl l
39 /03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 september 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

•̂  ^^•MMM

Opgeteld de beste!



Campagne Vat een schoen kan doen'
van start bij Schoenenwinkel
Giesen Schoenmode

Bij schoenenwinkel Giesen
Schoenmode in Vorden en
Wehl start deze week de cam-
pagne "Wat een schoen kan
doen'. Giesen Schoenmode doet
mee aan de landelijke campag-
ne die de schoen een meer cen-
trale rol moet geven in de kle-
dingkeuze.

Nederlanders geven steeds meer
geld uit aan kleding, maar verge-
ten vaak om hun mooie nieuwe
outfit te complementeren met
schoenen die er bij passen. Stic-
kers, posters en freecards moeten
de bezoekers van Giesen Schoen-
mode erop attenderen dat het tijd
wordt de schoenenkast eens wat
nader onder de loep te nemen.

Nederlanders staan namelijk niet
bepaald bekend om hun complete
collectie schoenen. In verhouding
met andere Europeanen hebben
we bijzonder weinig schoenen in
de kast. Dit terwijl het juiste
schoeisel een outfit helemaal com-
pleet kan maken.

Dhr. Giesen: 'het is opmerkelijk
om te zien wat een relatief geringe
rol schoenen in het Nederlandse
modebeeld spelen. In landen als
Italië of Frankrijk is het veel meer
traditie bij iedere outfit een ge-
schikt paar schoenen te hebben.

Nederlanders geven er niet zo om,
en daar willen wij met z'n allen
verandering in brengen. Wanneer
je bij je pak of gewone dagelijkse
outfit de juiste schoenen draagt
maakt dat het beeld compleet. Je
ziet er gewoon een stuk beter uit
en het is zo'n kleine moeite.

Samen met andere schoenenwin-
kels willen we dit graag onder de
aandacht brengen.'In de winkel
van Giesen Schoenmode in Vorden
en Wehl zal daarom vanaf deze
week de campagne van start gaan.

Een landelijke reclamecampagne
en een pr-campagne moeten de
boodschap bij de consumenten on-
der de aandacht brengen. Voor de
individuele winkels is een sleutel-

rol weggelegd. Hier wordt met
behulp van posters, freecards en
raamstickers veel aandacht gege-
ven aan Vat een schoen kan doen'.

Om de Nederlander ook op andere
plaatsen te wijzen op het feit dat
een paar schoenen een het kle-
dingbeeld letterlijk positief kan
ondersteunen, worden de free-
cards, gratis ansichtkaarten met
een grappige en duidelijke bood-
schap, landelijk verspreid in grand
cafés, bioscopen, theaters, schouw-
burgen en sportgelegenheden.

Dhr.Giesen heeft er wel vertrou-
wen in: 'Als ik soms op vakantie
ben, kijk ik met plezier naar mijn
Italiaanse of Franse collega's. De
schoenencultuur die daar heerst,
is zo anders.

Het zou leuk zijn als we dat een
beetje naar Nederland kunnen
halen. Niet alleen omdat ik dan
meer schoenen verkoop, maar
omdat het stijlvol is. Het straat-
beeld zal er heel anders uitzien.'

Jan Weevers opent
mountainbike-seizoen
bij Free-wheel
De bekende mountaiiibiker
Jan Weevers uit het Gelderse
Hengelo zal op zaterdag 27 sep-
tember in Vorden het startsein
geven voor de opening van het
mountianbike-seizoen. Weevers
zal 's morgens bij free-wheel een
2-tal clinics verzorgen, waarbij
tevens verschillende soorten
materiaal kunnen worden uit-
getest op de Lochemse Berg.

De clinic van Jan Weevers is een
van de aktiviteiten van de Vorden-
se Sportspeciaalzaak, die in Oost
Nederland vooral bekendheid ge-
niet vanwege het grote assorti-
ment aan skeelers, in-line skates
en schaatsen alsmede de aktivitei-
ten die hier om heen worden geor-
ganiseerd.

Met de verkoop van mountainbi-
kes en de daarbij behorende kle-
ding en accessoires wil free-wheel
zich ook voor de mountainbikers
ontwikkelen tot het ATR-centrum
van de Achterhoek, waar men o.a.
ook terecht kan voor trainings-
adviezen, voeding, buitenlandse
reizen etc. Op zich een logische
gedachte omdat het mountain-
biken een uitstekende trainings-
vorm is voor het schaatsen en an-
dersom. Deelnemers aan de clinic
kunnen gratis gebruik maken van
een hartslagmeter. De uitbreiding
van het bestaande assortiment

met mountainbikes heeft enige
tijd in beslag genomen maar op 27
september is het zover. In de nieu-
we ruimte aan de Netwerkweg is
er volop keus aan modellen in di-
verse prijsklassen.

In de werkplaats zijn er op 27 sep-
tember demonstraties over het
zelf onderhouden van de moun-
tainbike, het afstellen van de rem-
men en de versnelling; allemaal
zaken die bijdragen tot meer fiets-
plezier en een grotere veiligheid.
Een gratis controlebeurt van de
mountainbike maakt ook deel uit
van het programma.
Het middagprogramma is bedoeld
voor jeugd vanaf 12 jaar, die onder
begeleiding van de leden van de
VRTC De Achtkastelenrijders ken-
nis kan maken met deze tak van
sport. Rondom het pand van Free
wheel aan de Netwerkweg in Vor-
den zullen diverse hindernissen
worden geplaatst.

Voor degenen, die niet over een
eigen moiuntainbike beschikken
bestaat de mogelijkheid deze te
huren. Aaanmelding voor zowel
de clinic met Jan Weevers als de
aktiviteit voor de jeugd kan via
www.free-wheel.com
Vanwege het beperkte aantal
plaatsen wordt belangstellenden
geadviseerd zo snel mogelijk te
reageren.

Eekschuurmarkt
Zaterdag 4 oktober is er weer de
jaarlijkse Eekschuurmarkt in
en om de Eekschuur aan de
Bonendaal in Warnsveld. Ook
in en om de Martinuskerk.

Als men nog goed gebruikte goe-
deren ergens heeft staan en niet
meer gebruikt, kan men ze vrij-
dagmiddag afleveren bij de Eek-
schuur. Ze kunnen ook gehaald
worden dan kan men tot donder-
dagavond bellen naar de volgende
telefoonnummers: H. Smeerdijk
43 16 84 of fam. Wonnink 52 28 59

of fam. Makkink 52 21 95.

Zaterdagmorgen begint de verkoop
van alle goederen, kleding, elektri-
sche apparaten, boeken, en vele
meubels en is er weer de heerlijke
oliebollenkraam. Ook kan er een
prachtig bloemstukje gekocht
worden. Kom gerust even kijken
want wat een ander niet meer ge
bruikt kan voor u wel zeer bruik-
baar zijn.

Voor aanvangstijden zie volgende
week de advertentie in Contact.

Nieuwe uitstraling voor
De Regt financiële planning

de REGT
f i n a n c i ë l e planning

Ze richten zich op pensioenen,
assurantiën, employee benefits
en hypotheken. Of, zoals ze het

zelf zo mooi omschrijven: op
financiële architectuur.

De Regt financiële planning, ge-
vestigd in het fraaie pand Celebes
in Lochem, zet al jaren de financi-
ële toekomst van (vermogende)
particulieren, het MKB, DGA 's en
beoefenaars van vrije beroepen in
de steigers. "Dat is het kenmerk
van onze dienstverlening.

Wij kijken zoals de meeste andere
financieel adviseurs niet naar één,
maar naar alle facetten van een
financiële situatie. Met als resultaat
vergaande oplossingen.

En dat willen wij nu meer dan
voorheen middels communicatie
tot uitdrukking brengen", aldus
een bevlogen Bert de Regt.

Hij vervolgt: "In samenwerking met
de Mackaay Communicatie Groep
(eveneens uit Lochem) hebben wij
onze positie op de markt nog eens
kritisch onder de loep genomen.

Dan krijg je vragen als: waarin
onderscheid je je nou van anderen?
Wat wil je betekenen voor relaties?

Wat is de cultuur van de onderne-
ming? Er is als het ware gezocht
naar het unieke DNA van ons be-
drijf. Op basis daarvan is een helder

communicatieplan gemaakt waar
we nu mee aan het werk gaan".

Het eerste zichtbare resultaat van
de herpositionering is een com-
pleet nieuwe huisstijl. Daarin
staan de initialen van het bedrijf
centraal. Er wordt dus afscheid ge-
nomen van het "oude" euro-teken.
"Klopt.

Even los van de vormgeving vin-
den wij het belangrijk om te bena-
drukken dat we op basis van ver-
trouwen plannen maken voor on-
ze opdrachtgevers. Onafhankelijk
adviseren.

Dat is onze toegevoegde waarde.
Een goed financieel plan is het re-
sultaat daarvan. Dit nieuwe logo
sluit naar ons gevoel inhoudelijk
beter aan bij de kwaliteit van onze
dienstverlening. Qua uitstraling
doet het bovendien veel meer
recht aan ons ambitieniveau".

Behalve een nieuwe huisstijl komt
het bedrijf ook met een nieuwe
slogan naar buiten: "De Regt finan-
ciële planning. Het vermogen om
verder te denken". Bert de Regt:
"Dat is nu precies de reden waar-
om mensen graag een beroep op
ons doen.

Wij kijken niet alleen naar cijfers,
maar ook naar de man of vrouw
die naast ons zit. We denken mee,
we denken verder. Sterker nog: we
denken aan alles!

HELP
KINDEREN

MET
HERSEN-
LETSEL!

"Een hersenbloeding!
Spelen, praten, zingen:
niets zal in de toekomst

vanzelfsprekend zijn"

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe

zit het als uw kind te maken krijgt met

hersenvliesontsteking of een hersenbloe-

ding, een hersentumor of hersenletsel

door een ongeval? Dan wordt het echt

duidelijk: er is nog heel veel wetenschap-

pelijk hersenonderzoek noodzakelijk, ook

voor betere preventie en behandeling.

Helpt u de Hersenstichting Nederland?

Word dan donateur. Kijk ook op

www.hersenstichting.nl

HERSENSTICHTING NEDERLAND

Korte Houtstraat 10,2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

infoOhersenstichttng.nl

v.hersenstkhti ng.nl giro 860



v.o.f.
sch oo r ste e n v e e g b e d r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

HET PAKHUIS
ANTIEK

CURIOSA
RUITERSPORT
Varsseveldseweg 25,

Lichtenvoorde
tel. 0544-37

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.0
Zaterdag van 10.00 - 12.00 en
n 13.30 - 16.00 uur of op afspraak

* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
* Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten

25 september van 09.00 - 17.00 uur
26 september van 09.00 - 17.00 uur
27 september van 09.00 - 15.00 uur

Onder andere:
- houtkachels
- inzetkachels
- inbouwhaarden

Tevens het adres voor:
RVS dubbelwandige afvoerkanalen
RVS flexibele voering voor bestaand kanaal
Diverse kachelafvoermaterialen
Diverse kachelreparatiematerialen

Zutphenseweg 31 - 7245 NR Laren (Gld.) - Tel. (0573) 40 12 27. Fax (0573) 40 21 31
kijk ook op www.slootsmid.nl

DANCINC M IMSroTIIKKK

Live on stage in de balustradezaal:

lOLIVER
Dancekelder - Dance. Trance en R&B
3 AREA*S 1OO% FUN

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

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borcuio, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
oormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30

* 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

DIJKMAN BOUW
Voor onze vestigingen in Warnsveld, Vorden en Brummen
zoeken wij:

A 2 allround metselaars

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel

Geïnteresseerde kandidaten die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact met ons bedrijf op te nemen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Dhr. J. Dijkman

Dijkman Bouw is een
middel-groot bouwbe-
drijf met vestigingen in
Warnsveld, Vorden en
Brummen.

Dijkman Bouw, met
ruim 80 personeels-
leden, heeft een breed
scala aan opdrachten.
Van verbouw, aanbouw
en restauratie tot kan-
toorpanden, garage-
bedrijven, luxe woning-
bouw en landhuizen.

Dus voor elke
vakman, met liefde
voor het vak, wat wils

Dijkman Bouw • Lage Weide 29 • 7231 NN Warnsveld • Tel: 0575-522577 • fax: 0575-521020

Giant Nishiki Merida Agu Polar Free-wheel Opening ATB-seizoen
Programma

Zaterdag 27 september

-s Morgens 2 ATBclinics met
o.a. Jan Weevers

incl. testen ATB s
Pr i j s € 10,-

-Van 14.00 tot 16.00 uur c l i n i c
voor de jeugd vanaf 12 jaar

m.m.v. VRTC De Achtkas te len-
rijders. Prijs € 5,-

Acties

*10% kort ing op alle
moun ta inb ikes

*ATBschoenen
10% kort ing

*Shimano onderdelen
15% kor t ing

*ATB broek+shir t
30% kort ing

*GRATIS controlebeurt
van uw moun ta inb ike

Jan Weevers
free-wheel, hét ATB-centrum N e t w e r k w e g 7, 7251 KV Vorden, T 0575-554228, 'www.frcc-whccl.com

IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenen vlechten, Gaas en mos
Groendecoraties

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.

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.

Bel voor informatie:

IN DE LOODSE WORKSHOPS
Lage Lochemseweg 5, Warnsveld

Tel: (0575) 431662
Bgg: (0545) 482016

DE KLEINE ENGEL
w o o n d e c o r a t i e s & c a d e a u s

UU/ KAM!
Forse kortingen op vele artikelen

Dinsdag 3O september
sluiten wij de deur!

Kerkplein 2, 7261 AZ Ruurlo
Tel. (0573) 25 95 95

HOBBYBEURS
28 september 2003

bij museum herberg
„Erve Kots"

Eimersweg 4 te Lievelde
van 10.30 tot 17.00 uur.

Entree € 1,- • Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs.com

SMAN
G R O E N S P E C l A L I S T

• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Haagplanten
voor uw tuin.
Rechtstreeks van de kwekerij
Taxus • Thuja • Buxus • Laurier
Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Grote partijen vroegtijdig opgeven i.v.m.
rooiwerk

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
bereikbaar via rotonde Banninkstraat
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19



Clubkampioenschappen 2003
Vordens Tennis Park

Fancy Fair bij Ot & Sien

Van maandag l t/m zondag 14
september hebben de jaarlijkse
clubkampioenschappen enkel,
dubbel en mix van het Vordens
Tennis Park plaatsgevonden.
Hiervoor hadden zich een re-
cordaantal van 80 senioren en
39 junioren opgegeven.

In totaal werden ruim 220 partijen
(waarvan de meeste in poules) af-
gewerkt. Het weer was, ondanks
een flinke bui op woensdagmiddag,
prima.
De finalepartijen werden gespeeld
op de laatste zondag, waarna de
kampioenen feestelijk zijn gehul-
digd. Op bijgaande foto staan alle
kampioenen.

SENIOREN
COMPETITIESPELERS
Dames enkel: 1. Esther Nieuwen-
huis, 2. Janneke van Til
Heren enkel: 1. Cees van Voskui-
len, 2. Alexander Molendijk
Dames dubbel: 1. Willy Lohuis en

Anne Rie Westerink, 2. Anouk Pe
ters en Janneke van Til
Heren dubbel: 1. Martie Dijkman
en André van de Vlekkert, 2. Cees
van Voskuilen en Marco Wijers
Mix: 1. Reinier Molendijk en Est-
her Nieuwenhuis, 2. Marco Wijers
en Janneke van Til

SENIOR RECREANTEN
Dames enkel: 1. Lobke Meekes, 2.
Marjo Toebes
Heren enkel: 1. Dick Buunk, 2.
Henk Olthaar
Dames dubbel: 1. Carmen Bruins
en Ineke Waarle, 2. Nancy Rutgers
en Lobke Meekes
Heren dubbel: 1. Wim Loman en
Wim Berenpas, 2. Richard Waan-
ders en Henk Olthaar
Mix: l. Henk Annevelink en Nynke
van Glabbeek, 2. Wim van Til en
Annet van Til

JUNIOREN VOORTGEZET
ONDERWIJS
Meisjes enkel: 1. Martine Dijkman,

2. Annemarie Meddens
Jongens enkel: 1. Tim van de Berg,
2. Ivar Biesemaat
Meisjes dubbel: 1. Evelien Dijkman
en Martine Dijkman, 2. Lisette
Dijkman en Karin Rikkers
Jongens dubbel VO: 1. Tim van de
Berg en Ivar Biesemaat, 2. Joris
Fransen en Maurice Korenblik
Mix VO: 1. Lisette Dijkman en Tim
van de Berg, 2. Annemarie Med-
dens en Ivar Biesemaat

JUNIOREN BASISONDERWIJS
Meisjes enkel: 1. Anneleen Dijk-
man, 2. Carlijn Heijink
Jongens enkel: 1. Remon Koren-
blik, 2. Paul Broekhuizen
Meisjes dubbel: 1. Lisette Arfman
en Anneleen Dijkman, 2. Carlijn
Heijink en Leonie Wassink
Jongens dubbel: 1. Remon Koren-
blik en Bas van de Veen, 2. Jarno
Jansen en Maarten Pelgrum
Mix: 1. Lisette Arfman en Remon
Korenblik, 2. Anneleen Dijkman
en Maarten Pelgrum

Dutch Open wegraces te Assen

Hans Smees op weg naar de 6e plaats

In Assen werd dit jaar de laatste
Dutch Open op Nederlandse bo-
dem verreden.

In de 250cc behaalde Hans Smees
een 6e en Tonny Wassink een 21e
plaats tijdens de trainingen.

De wedstrijd werd gewonnen door
Jarno Janssen en hij behaalde hier-

door de Nederlandse titel. Smees
werd keurig 4e en Wassink 19e.

De trainingen in de Supersport
liep voor Torlief Hartelman niet
naar wens; hij behaalde de 12e
plaats. Ahnendorp 14e en Rob Wa-
genvoor haalde de kwalificatie
niet, zodat hij niet kon meedoen
aan de wedstrijd. De wedstrijd

werd gedomineerd door Neder-
lands kampioen Barry Veneman.
Hartelman werd 6e en Ahnendorp
maakte een onschuldige schuiver.

De laatste Dutch Open word in het
weekeinde van 18 en 19 oktober
gereden op het fameuze Belgische
circuit van Spa Francorchamps in
de Ardennen.

Fototentoonstelling Vordens dorpsleven
De Oudheidkundige vereniging
"Oud Vorden" organiseer nog
t/m zaterdag 27 september in
de bovenzaal van de biblio-
theek een fototentoonstelling.

Dan zijn een 150- tal foto's te be-
zichtigen die betrekking hebben
op het Vordense dorpsleven gedu-
rende de laatste 25 jaren. De foto's
zijn een keuze uit het archief van
het weekblad "Contact". De mees-

te foto's zijn gemaakt door foto-
journalist Henk Braakhekke, die
welwillend zijn medewerking aan
deze tentoonstelling verleende. De
openingsdagen zijn gelijk aan die
van de bibliotheek.

Zaterdag 4 oktober is het weer
zo ver: het jaarlijkse Fancy Fair
feest bij de peuterspeelzaal Ot
& Sien. De dag zal deze keer in
het teken staan van Dierendag.

Op het feestterrein aan het Jebbink
13a zullen diverse activiteiten zijn,

waar iedereen plezier aan kan be
leven. Kom allen kijken want het
wordt een leuke dag. De opbrengst
van deze dag wordt besteed aan de
peuterspeelzaal en haar peuters.
Kijk volgende week bij de contact-
jes dan kan men zien hoe laat het
feest begint.

Druk seizoen voor het
huisvrouwenorkest
De repetities van het huisvrou-
wenorkest zijn weer begonnen.
De dames hebben alweer een
flink aantal optredens te ver-
zorgen. Zo gaan ze de komende
weken o.a. naar Lochem, Zut-
phen en Steenderen.

Het orkest bestaat dit jaar alweer
20 jaar en dat mogen ze niet on-

gemerkt voorbij laten gaan. Op
zondag 2 november houden ze een
koffieconcert waaraan ook de trek-
harmonicagroep 'de Veldzicht-
trekkers' uit Gorssel zullen mee-
doen. De komende tijd zal men
daar nog wel meer over lezen. Wil
men eens een repetitie bezoeken?
Kom gerust op maandagavond
kijken in het dorpscentrum.

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

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

SEPTEMBER
23 HVG Wichmond, bezoek aan

Rechtbank.
23 Chr. Vrouw. Passage, ds. J. Kool.
23 N.B.V.P. Vrouwen van Nu, mid-

dagfietstocht Huize Voorst.

24 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

24 Bridgeclub BZR, het Stampertje.
25 Klootschietgroep.VordensePan.
25 PCOB/ANBO, dr. Sterringa.
25 Volksfeest Linde, toneelavond.
26 Volksfeest Linde, vogelschieten.
27 Volksfeest Linde, spelen.
27 ANBO rijbewijskeuring 70+ in

de Wehme.
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen.
29 De Bosrand Country-Linedan-

cing les en slankklup cursus.
30 De Bosrand Volksdansen voor

senioren.
30 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Heide Gosselink en Gert
Kraayenzang.

olitievaria GROEP VORDEN

DIEFSTAL BOUWMATERIAAL
Vorden, Ruurloseweg
Er zijn afgelopen weekend, 14-15 sep-
tember, vanaf een bedrijfsterrein
38 kopspindelbuizen weggenomen.

Dit zijn buizen van ongeveer 60
cm lang, die gebruikt worden om
steigers op te bouwen.

De buizen lagen in een kist.

Start op 29 september

Collecteweek
Dierenbescherming
Vanaf 29 september komen de
vrijwilligers van de afdeling
Zutphen e.o. van de Dierenbe-
scherming langs de deuren om
te collecteren. De opbrengst
van deze collecte is ook dit jaar
heel hard nodig.

Dierenleed is helaas aan de orde
van de dag. En wat te deken van de
duizenden verwaarloosde dieren
die de Inspectiedienst van de Dieren-
bescherming ieder jaar aantreft en
in beslag neemt, de opvang van
zwerfdieren in asielen, het goede
werk van de Kids for Animals en de
zwerfkattenproblematiek?

De Dierenbescherming is van me-
ning dat elk dier recht heeft op
een dierwaardig bestaan. En om-
dat de dieren het zelf niet kunnen,
doen wij het voor ze, in woorden
en daden.

Daar heeft zij wel hulp bij nodig.
Omdat de Dierenbescherming vol-

ledig afhankelijk is van contribu-
ties en giften, kan zij alleen met de
financiële steun van het publiek
opkomen voor alle dieren.

De afdeling Zutphen e.o. collec-
teert in de gemeenten: Zutphen,
Warnsveld, Gorssel, Lochem, Vor-
den, Steenderen, Brummen en het
dorp Voorst.

De opbrengst wordt besteed aan
de opvang van zwerfdieren van
het Dierenhuis 'De Bronsbergen',
de Dierenambulance, castratie en
sterilisatie en de Inspecdiedienst!

De Dierenbescherming hoopt van
harte dat u in de week van 29
september tot en met 4 oktober
een aardige duit in het zakje wilt
doen om haar zo te steunen met
haar werk!

Voor informatie of aanmelden als
collectant Diny te Velthuis, tele
foonnr. (0575) 55 66 68.



www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij 09
De andere makelaar

voor uw regio!

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

M ê deBÓs

Zondag 28 september
Buitenvlooienmarkt

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)4328696

OF 06-51 481 527

LANOWERDEN DIERVOEDERS

VEEVOEDER- EN
KUNSTMESTHANDEL

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

Gevraagd:

verkoper/
adviseur
voor de verkoop van
veehouderij-service,

melkreiniging en
Lavor strooiselprogram.

MAS-opleiding en
interesse voor de varkens-

en rundveehouderij
zijn hiervoor noodzakelijk.

Sollicitaties aan
bovengenoemd adres.

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Te huur:

Landelijk gelegen,
gerestaureerde complete

woning
in boerderij
op 2 km afstand

van Vorden
Tel. 0651632003.

Kijk voor
nieuws
ook op:

"Grote najaarsactie bij de keukenafdeling van HCi
Tijdelijk spectaculaire lage prijzen!'

een keuken
ter waarde van
minimaal € 4.000,-
Gratis opslag voor latere oplevering mogelijk

Op —Op 9Ctï6:J O Keihard voordeel: diverse soorten
natuursteen aanrechtbladen
voor de prijs van kunststof!

o MiELE vaatwasser
volledig geïntegreerd
Normaal €1.349,- xrfcO

Nu voor slechts: € Oxö,

o 25% korting op alle inbouwapparatuur
waaronder: Siemens, Atag, Bauknecht, Pelgrim.

i

Actiekeukens met kortingen tot 60% oplopend.

BouwCenler.HCI

Opruiming
Showroommodellen
Kortingen oplopend tot
40% op apparatuur
uit onze showroom.

HCI. Helemaal mijn idee

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81

openingstijden showroom bel MI k i | k np www.bouwcenterhci.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

""""N

Apotheek Hengelo (Gld.) B.V.
Spalstraat 28
7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon: (0575)461010
Telefax: (0575)461070

Op 26 september 2003 gaan wij over
op een nieuw computersysteem.
Hierdoor is het mogelijk dat u
in de dagen daarna wat langer
moet wachten dan normaal gesproken
het geval is.
Wij zullen er alles aan doen
om het eventuele ongemak
tot een minimum te beperken.

Apotheekteam Apotheek Hengelo (Gld.)

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

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 prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgavel

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nederlandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Ondemoudsarm
Eenvoudig schoon te houden C
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd



Voetbal

WVORDEN
Vorden - Dinxperlo 0-1
Vorden heeft zondag thuis haar
eerste nederlaag van het seizoen
geleden. Onverdiend overigens,
maar de doelpunten tellen nou
eenmaal. Vorden speelde in de
eerste helft een frisse partij voet-
bal en de wedstrijd was het aan-
zien meer dan waard. Dinxperlo

t had aan één kleine kans voldoen-
de om de volle winst te pakken.
Bij Dinxperlo zijn de gebroeders
Schreur weer teruggekeerd. Met
name Sandy Schreur, oud NEC-
speler, speelde een sterke partij op
het middenveld.

De boomlange centrumverdediger
Niek Schreur had overigens na vijf-
tien minuten spelen een diep rode
kaart verdiend na een zeer grove
overtreding op Ronald de Beus.
Overigens was de scheidsrechter

% toch bijzonder mild, want in de
tweede helft hield hij voor de
tweede keer rood op zak, toen
Rutger Wullink werd nagetrapt.

Vorden nam vanaf de aftrap direct
het initiatief en zette de tegenstan-
der vast op eigen helft. De ploeg
uit Dinxperlo, dat veel fysieke
kracht in de ploeg heeft, had veel
moeite met het snelle spel van Vor-
den. De eerste kans was voor Renz
Cornegoor in de vijfde minuut op
aangeven van Rutger Wullink,

^ maar hij zag zijn inzet juist voor
langs het doel gaan. Ook uit de
tweede lijn werd keeper Obbink
regelmatig op de proef gesteld.

Een lobje van Ronald Visser over
de keeper kon door een verdediger
nog juist voor de doellijn worden
achterhaald en ook Ronald de
Beus scheerde de lat.

In de 30e minuut kreeg Dinxperlo
haar eerste kans en het was me-
teen raak. Een hoge voorzet viel
over de verdediging en de inzet
van de spits kreeg doelman Mark
Borgonjen niet onder controle. 0-1
Vorden liet het er niet bij zitten en
het deed er nog een schepje bij
boven op. Hugo van Ditshuizen
ontdeed zich een aantal keren van
zijn opponent, maar hij kreeg de
bal niet tussen de palen.

Ook een snoeiharde kopbal van
Rutger Wullink werd door de
keeper met kunst en vliegwerk uit
het doel gewerkt. In de rebound
schoot Ronald Visser rakelings

r naast.

Vorden kon het hoge tempo in de
tweede helft niet continueren. Het
had nog wel het betere van het
spel, maar er was meer sprake van
een open wedstrijd.

De wedstrijd voltrok zich wat
meer op het middenveld. Overigens
Dinxperlo kon zich geen echte
kansen creëren. Vorden daarente-
gen had een aantal uitgespeelde
kansen, maar het ontbrak in de af-

*• werking.

Jan Bert Esselink volleyde uit een
vrije trap van Erik Oldenhave de
bal op de paal. Ook Hugo van Dits-
huizen had nog een uitstekende
mogelijkheid om de gelijkmaker
binnen te werken.

In de slotminuten was het alles of
niets en werd het Dinxperlose doel
onder vuur genomen. Tot twee-
keer toe kreeg doelman Obbink in
de slotminuten nog hulp van een

**" verdediger op de doellijn.

Dinxperlo had aan één echte kans
genoeg om de volle winst te pak-
ken. Bijzonder bitter voor de Vor-
dense ploeg.

Maar wanneer het team van trai-
ner Jan Ligtenberg met dezelfde
passie blijft spelen, dan pakt het
dit seizoen de nodige punten en
zal het aantal toeschouwers snel
toenemen.

Uitslagen 20/21 september
Pupillen zwaluwentoernooi
Vorden Cl - Socii C1D: 2-1
Vorden C2 - Zelos C4:15-1
Vorden BI-AZC BI: 0-5
Vorden B2 - Voorwaarts T. B4:4-3
Vorden l - Dinxperlo 1: 0-1
Grol 3-Vorden 2: afg.
Vorden 3 - HC '03 2: 7-1
Vorden 4 - Trias 3: 2-5
Witkampers 5 - Vorden 5:4-7
WVC 7-Vorden 6:10-2

Programma 27/28 september
Concordia Wehl Fl - Vorden Fl
Vorden F2 - Pax F2
Vorden F3 - Warnsveldse Boys F4
Brummen F5 - Vorden F4
Vorden F5-WHCZF5
Keijenburgse Boys El -Vorden El
WHCZE4-Vorden E2
Vorden E3 - DZC '68 E6
Vorden E4 - Zeddam E3
DZC'68 D2-Vorden Dl
Vorden D2 - Be Quick Zutphen D2
Vorden D3 - DZC '68 D8
Warnsveldse Boys C2 -Vorden Cl
DZC'68 C6-Vorden C2
Lochem Sp B2 - Vorden BI
Viod l - Vorden l
Vorden 2 - Lochem Sp 2
Steenderen 2 - Vorden 3
Viod 3 - Vorden 4
Vorden 5 - Varsseveld 6
Vorden 6 - KSH 4

SOCII
Socii - Zelhem werd in verband
met de Zelhemse kermis om 12.00
uur gespeeld. Socii begon zonder
aanvoerder Roland Wolbrink (ge
blesseerd) met hetzelfde voetbal
als de zondag ervoor.

Slap, onrustig, ballen die net niet
aankwamen en te tam spelend.

Met de rust was het dan ook Zel-
hem die met 0-2 voorstond. Naar
de rust leek trainer Bart Hagge
man de heren van Socii scherper te
hebben gekregen. In de 65ste mi-
nuut naar een solo van Robert Kor-
negoor werd het 1-2.

Socii ging er weer in geloven en
voetbalde toen gelijk een stuk
agressiever en beter.

Bert Kranenbarg maakte 2-2 en
naar een schitterende actie van
Martij n Peters op rechts met een
strakke voorzet was het opnieuw
Kranenbarg die zelfs 3-2 in kopte.

Jammer was het dat Socii niet lang
kon genieten van de voorsprong
want naar de eerste volgende aan-
val werd het 3-3.

Als Socii de volgende wedstrijden
dezelfde lijn door kan zetten als in
de 2de helft komt het allemaal
vast nog wel goed.

VERDERE UITSLAGEN:
Vorden Cl-Socii Cl: 2-1
Keyenburgse Boys Al - Socii Al: 4-3
Socii2-WHCZ 10:1-2
Varsseveld 6 - Socii 3: 8-2
Voorst 5 - Socii 4: 0-0
Socii 5 - Baak 4:1-5

Programma 27-28 september:
Socii Fl vrij, Socii El - Doesburg E2,
Steenderen E3 - Socii E2, Socii Dl -
Viod D3, Socii Cl - Almen Cl, Socii
Al - Gazelle N A2, Anadolu 90 -
Socii, Warnsveld 3 - Socii 2, Socii 3
- Ruurlo 3, Socii 4 - EDS 3, Warns-
veld 5 - Socii 5, Socii 6 - Hoeve Voor-
uit 4,

SVRATTI
Programma 27/28 september
AZSVll-RattiS
RattiBl-AlmenBl
Oeken MC2 - Ratti l Cl
Ratti Dl - DZC '68 D4
HC '03 E3 - Ratti El
Ratti E2 - Zelos E4
Noordij k Fl - Ratti Fl
Gaanderense Boys l - Ratti l
WW '34 4 - Ratti 2
Ratti 3 - Keijenburgse Boys 6
Ratti 4 - Winterswijk 6
KSV l - Ratti l (dames)

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 17 september
Groep: A
l Dhr. J. Holtslag/Dhr. H. Wagen-
voorde 64,58%; 2 Mw. A. Le Grand/
Dhr. L. J. Sprey 59,38%; 3 Mw. D.
Hoftijzer/Mw. K. Vruggink 52,81%

Groep: B
l Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot Bra-
mel 61,04%; 2 Mw. H.J. Scholten/
Dhr. J.H. Scholten 51,20%; 3 Mw. A.
Hartman/Mw. P. v.d. Vlugt 50,42%.

PC de graafschap
Zondag 21 september j 1. was er een
ponyconcours in Hengelo Gld.
Daar behaalde de volgende deel-
nemers een prijs Elodie Stokman
met PassePartour 2x een Ie prijs
in de klasse L2 met 169 en 170 pun-
ten. Gat. E Bart Hartman met H.H.
Shardon 2x een Ie prijs in de klas-
se L2 cat. D met 170 en 172 punten.
Sebastiaan Hamer met Yvonne 3e
prijs in de klass B met 164 punten.
Jermaine Pellenberg met Silvia 4e
prijs in de klasse B met 162 punten.
Iris Berenpas met Jasmine een 3e
prijs in de klasse B met 159 punten.
Joanne Pellenberg met Aifhie een
4e prijs in de klasse B met 162 pnt.
Jorieke Pellenberg met Tania een
2e prijs in de klasse B met 161 pnt.
en een 2e prijs in het springen,
klasse B. Wendy Beeftink met Hap-
py een 3e en 6e prijs in de klasse LI
met 157 en 152 punten.

LR de Graafschap
Tijdens de wedstrijd in Zelhem op
zaterdag 13 september werd een
derde prijs behaald door Anita
Berenpas met haar paard Laika in
de klasse Zl met 182 punten. Op
zaterdag 22 september behaalde
tijdens het concours in Hengelo
(gld). Annie Kornegoor met haar
paard Kristel twee maal een derde
prijs in de klasse M2 dressuur en
Marleen Mokkink met haar paard
Odette tweemaal een vijfde prijs
in de klasse B dressuur.

Martiiie Dijkman
wint masters OGTC
Afgelopen weekend hebben de
masters van het Oost Gelders Ten-
nis Circuit (OGTC) plaatsgevonden.
De 13-jarige Martine Dijkman, lid
van VTP Vorden, heeft hierbij in de
cat. 5 (voorheen Cl) gewonnen.

In de finale won zij met 6-3 en 6-2
van de vier jaar oudere Michelle
Compter uit Ede. Een knappe pres-
tatie! Aan het mastersweekend, dit
jaar georganiseerd in Lochem,
mochten alleen de eerste acht van
de OGTC ranglijst meedoen.

Martine, die gemiddeld genomen
vijf keer per week traint bij tennis-
school Thijs in zowel Lichtenvoor-
de, Genderingen als Zevenaar,
stond vooraf 2e op deze ranglijst.

Ook de 19-jarige Hanneke Mulde
rije uit Vorden was uitgenodigd
voor de masters. Zij deed mee in de
categorie 3 (voorheen BI). Hanne-
ke verloor van de Duitse Barbara
Demming, waardoor ze uiteinde-
lijk als vierde eindigde.

De Snoekbaars
De hengelaarsver. 'De Snoekbaars'
hield in de Oude IJssel de laatste
onderlinge wedstrijd van het sei-
zoen. Er werd in totaal 2700 gram
vis gevangen. De uitslag was als
volgt: l A. Golstein 850 gram, 2
J.W. Golstein, 510 gram, 3 W. Vree
man 280 gram, 4 H. Golstein 270
gram, 5 E. Eijkelkamp 230 gram.

Kairos opent nieuw seizoen:

Er is meer..
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 Zwaantj e, Zieuwentse-
weg l te lichtenvoorde en wordt
verzorgd door Erna Rensen.

Zij doet waarnemingen aan de
hand van meegebrachte voorwer-
pen en foto's. Net zoals afgelopen
seizoen is er nu ook weer vooraf en
in de pauze gelegenheid om ken-
nis te maken met verschillende
alternatieve geneeswijzen, zoals

NEI/NLP, magnetiseren, Reiki, in-
tuïtief tekenen en kristaltherapie.

Er is een nieuwe vrijwilligers bij,
die laat zien watje met Tarot kunt
doen en een van de andere vrijwil-
ligers heeft er een nieuwe disci-
pline bij. Met behulp van een com-
puter kan ze problemen en blokka-
des opsporen. Alle redenen om
eens op zo'n avond te komen kij-
ken en je te laten verrassen wat er
allemaal mogelijk is. De zaal is al
eerder open. Voor inlichtingen
kunt u bellen met Nardie Krabben-
borg. 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 vakantiepe-
riode sluipt er weer langzaam in.

Een goede balans vinden tussen de
zojuist genoemde facetten is van
groot belang voor een prettig le-
ven. Helemaal als men daarnaast
ook nog eens die overtollige kiloot-
jes probeert kwijt te raken. Een
goede balans tussen eten, bewe-
gen en rust is daarbij een steunpi-
laar. Daarom begint Strada Sports
woensdag 24 september weer met
een cursus Amuseer Je Slank.

Tijdens deze 8-weekse cursus gaat
men in groepsverband of individu-
eel onder begeleiding aan de slag
o.b.v een voedings- en trainings-
plan. 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
opgemeten.Aan de hand van de
uitkomsten kunnen de doelstellin-
gen eventueel worden aangepast.
Als de cursus is afgelopen krijgt
men een nieuw trainingsschema
en kan men verder trainen om het
uiteindelijke resultaat te behou-
den. Natuurlijk krijgt men ook
hierbij weer begeleiding.

Uit vele onderzoeken is gebleken
dat het op langere termijn veel ef-
fectiever is om uw voedingspa-
troon aan te passen en regelmatig
te bewegen en te sporten in plaats

van allerlei poedertjes en shake-jes
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 voedingspa-
troon te analyseren en waar nodig
aan te passen én door regelmatig
te bewegen en te sporten, zal het
effect op langere termijn veel gro-
ter zijn.

In de eerste cursusweek zal men
worden gewogen, het vetpercenta-
ge zal dan worden opgemeten en
men krijgt dan het voedingsplan
uitgereikt met de daarbij behoren-
de 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 opge-
meten. Dit zal ook in week 4 en
week 8, de laatste cursusweek, ge
beuren.

In de laatste cursusweek zal de ein-
devaluatie plaatsvinden en zal er
in overleg een nieuw trainings-
schema 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 over-
leg 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.

Volksfeest Linde
Het is al voor de 137e keer dat er
in het buurtschap Linde, het
'Volksfeest" wordt georgani-
seerd. De festiviteiten vinden in
en rondom de feesttent plaats,
onder de "rook" van de Lindese
molen.

De festiviteiten beginnen al op
donderdagavond 25 september.
Dan zal de Toneelgroep "Linde" de
klucht "Schoapen op drift" opvoe-
ren, een stuk in het dialect, dat is
geschreven door Herman van der
A. De regie is in handen van Janny
Haaring.

Een dag later, vrijdag 26 septem-
ber staat het vogelschieten voor
dames en heren vanaf 16 jaar op
het programma. Dit onderdeel
wordt afgewerkt bij kunstlicht.
Speciaal voor de dames is er tevens
het onderdeel "Vogelgooien" met
als inzet de titel "Knuppelkonin-
gin van Linde". Ook voor de jeugd

van 12 tot 16 jaar is er die avond
vogelschieten. Men kan zich 's
avonds op het feestterrein voor ge-
noemde onderdelen inschrijven.
Na afloop is er in de feesttent een
gezellig samenzijn met "Op Pad".

Zaterdagmiddag 27 september
wordt begonnen met de volks- en
kinderspelen. De opening ge-
schiedt traditioneel door de burge-
meester of een wethouder van de
gemeente Vorden. Het koning-
spaar wordt die dag in de koets
van Martin Plevier door het buurt-
schap Linde rondgereden.

Voorafgaand aan de volkspelen ge
ven Henk Nijland en Martin ten
Have een demonstratie vaandel-
zwaaien. Het geheel wordt deze za-
terdagmiddag opgeluisterd door
de muziekvereniging "Sursum
Corda". Zaterdagavond is er in de
tent een grote feestavond met me
dewerking van "De Flamingo's'.



Bent u de vakschilder die wij zoeken?

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder
of leerlingschilder

Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.
Bel voor informatie (0575) 46 40 oo.

Cl
IHARMSEN
VAKSCHILDERS

**-.. .
Ruurlo - Hondsdraf 5
Royale semi-bungalow op
"Leusinkbrink". Inh. 675 m3.
Opp.523m2. Bwjr 2002.
Vraagprijs: € 419.000 k.k

Ruurlo - Kerkplein 14
Royaal zeer luxueus
penthouse in centrum.
4 balkons Woonopp. 145 m2

Vraagprijs € 342.500, k.k.

WWW.BELTMAN.NL

0573-432 432
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

MAKELAARS
NVM

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Zaterdag 27 september

doorlopende
bakdemo

verzorgd door soeziebakker
Jentsje Feenstra.

Nu promopakket goed voor 10 broden:
(2,5 kg boerenpit, 2,5 kg all in luxe, l kg rozijnen)
van€ 12,5()v<x>r€930

Openingstijden:
ma. t/m do. 13.30 -19-00 uur
vrijdag 10.00 -12.00 en 13.00 -19-00 uur
zaterdag 10.00 -17.00 uur.

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Kapel weg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Herfst
SallyO'Hara

MarcoTozzi
39.95

Caprice
59.95

Jenny
49.95

IE5EN
SCHOENMODE

puimr

B«atrtxpWn8,7031AJWehl
^pf3§& r€> Dorpsstraat 4,7251 BB Vonten

www.Gte8en.Shoee.nl E3Giesen0Shoe8.nl

O)
T3

«i

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

modekoopje
baby T-shirts
mt. 92-152
norm.
7,95 nu
voor:

CITY LIFE
vest
mt. S - XL
div. modellen
norm. 19,95 nu:

CITY LIFE
colpully
korte mouw
mt. S - XXL
norm. 7,95 nu:

CITY LIFE
pantalon
mt. 36 - 44
norm. 21,95
nu voor maar:

M?5

1Ï?S

l F A S H I O N
mode voor het héle gezin

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



A CONTACT
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

m PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

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

Peugeot 206
1.9XRD

blauw 11-98
€ 9.250

Peugeot 306
2.0 HDI

grijs 07-01
€17.400

Peugeot 807
2.0 16V

blauw 01-03
€ 34.950

Peugeot 206 1.4 XT blauw 3-drs 01 -00 € 11.950
Peugeot 206 2.0 GTI blauw 3-drs 03-00 € 15.250
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98 € 7.950
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 15.000 km € 11.250
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99 € 12.250
Peugeot 306 1.6 SR Belfort rood 02-96 € 6.750
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Peugeot 406 3.0 Coupé aut. Blauw 02-99 € 24.950
Peugeot 607 2.2 16V blauw 03-01 € 30.950
Porsche 911 3.0 Targa SC zwart 05-80 € 9.750
Smart City Coupé 40 kw. geel 10-00 € 7.950
Peugeot Partner 1.9 D Break blauw 05-98 € 8.750
Peugeot Partner 2.0 HDI zwart 08-02 € 12.950
Citroen Saxo 1.6 VTS blauw 11 -00 € 10.950
Jeep Wrangier 4.0 softtop zwart 06-91 € 9.750
Citroen ZX 1.4 Avantage groen 08-93 € 2.450

www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

VW Passat
2.3 V5 Highline

112.600 km
bj. 1999

VW Passat 1.9 TDI sedan 126.000 km bj. 2000
Nissan Almera Tino 1.8 Comfort 21.770 km bj. 2002
Peugeot 206 3-drs 1.4 60500 km bj. 1999
Opel Astra 1.6 Pearl 5-drs 25.000 km bj. 2000
Fiat Punto 1.2 ELX 3-drs 43.000 km bj. 2000

^^^^^^ •̂••̂ ^^ •̂̂ ^^^^^^^^^^^^ •̂̂ ^^^ •̂̂ •̂̂ •••••H

\ i\ i APK Keuringsstation

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

Nissan Bluebird 1.6 LX bj '90 Maagdelijk wit stbekr.
Volvo 440 2.0 bj '91 Ferrari Rood centr. vergr. Trekhaak
Ford Escort 1.6 16V bordeauxrood bj '93 Trekhaak
Mitsubishi Galant 1.8 Gli dgroen bj '92 Trekh. Open dak
Toyota starlet 1.3 DX wit bj '93

Diverse auto's vanaf 340 euro

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14 7021 JZ Zelhem (0314) 32 44 53

10x Opel Astra 1.6i/1.8i bj. 1993 t/m 1998
6x Opel Astra 1.6i en 1.6i/16V bj. 1998 t/m 2002
4x Opel Corsa bj. 1995 t/m 1998
VWVento1.8 bj. 1993
Div. merken met APK vanaf € 1.250,-

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

Renault Scenic
RXE1.616V

LPG 2000
€14.250,-

www.autolangwerden.nl

Citroen Saxo 1.1 groenmet. 3-drs 2000 € 7.950
Jeep Wrangier 4.0 rood 2-drs 1997 € 16.750
Opel Vectra Diamond 1.6 blauw 4-drs 1999 € 12.950
Suzuki SwifM.3 GL blauw 4-drs 1991 € 2.200
Suzuki Alto 1.0 rood 5-drs 1998 € 4.250

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

Opel Zafira
1.8 XE comfort

zwart 10-99
€15.950,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Ford Focus 1.6 16V first ed. 5-drs grijs 01 -99 € 12.750
Nissan Micra 1.0 GX 3-drs bordeaux rood 04-97 € 5.950
Opel Astra 1.6 Club Station 49.000 km 04-99 € 12.250
Seat Arosa 1.4 3-drs blauw 45.000 km 09-00 € 8.750
Toyota Avensis 1.6 16V sedan linea terra 09-98 € 8.950

AUTOBEDRIJF

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

www.auto-nijenhuis.nl

Citroen Xantia 1.8i Break groen 07-97
Hyundai Atos Multi 1.0 GL blauw 03-99
Nissan Sunny 1.4 LX groen 4-drs 03-94
Volkswagen Polo 1.6 groen 3-drs 07-96
Opel Astra 2.0D bordeaux 5-drs 1998

€ 7.750
€ 5.750
€ 2.750
€ 6.750
€ 7.950

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

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

vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf €
vanaf €

1.000,-
500,-

1.250,-
2.000,-
1.250,-

tot
tot
tot
tot

€ 4.000,-
€ 1.500,-
€ 6.000,-
€ 7.500,-

IIf l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

tot €10.000,-

www.autobedrijfbruil.nl

Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
VW Caddy 1.9 Sdi blauw 2000 incl.
VW Golf 1.4 zwart 1999
VW Golf 1.4 5-drs zilver 1998
Fiat Punto 1.1 groen 1996

€10.950
€ 8.700
€10.250
€10.250
€ 4.250

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 206 XS 1.6, 3-2001, Rood met., 30.000 km
Peugeot 106 Green 1.4,1-1998, Rood met, 106.000 km
Peugeot Partner 2.0 HDI, 9-2001, Grijs met, 38.000km
Peugeot 405 GLD 1.9 diesel, 1990, Zwart Met, 250.000 km
Suzuki Vitara Cabrio! .6 4-1993, Zwart, JLX uitv, 116.000 km
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bedrijf

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Toyota Picnic
2.2 TD

6 persoons
zilver 2000

Opel Astra 1.6 16V 5-drs aut. zilver
Ford Mondeo buisiness ed. 1.8 TD stat. Groen 1998
VW Golf 1.9 SDI 3-drs zilvermet. 1999
Opel Corsa Sport 1.2 3-drs zwart met. 2000
Opel Astra 1.7 TD Station antraciet 1997

WTOKMUF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Renault
Kangoo Express

1.9 d rood 04-1998
€ 7.500,-

Daewoo Matiz SE 08-2000 26.000 km cobalt € 7.750

Daewoo Lanos 1,3 09-2000 blauw met. € 7.450
Daewoo Lanos 1,5 SX 08-2000 zilver met. € 10.950
Daewoo Nubira 1,6 SX, 05-2001 blauw met. € 13.950
Daewoo Nubira Wagon 05-1999 grijs met. € 9.950
Daewoo Tacuma 1,8 SX 05-2001 zilver met. € 16.950
Daewoo Tacuma 2,0 CDX 09-2001 groen met. € 17.950

Daewoo Nexia 1,5 GTX 05-1996 grijs met. € 5.950

FiatCinquecento01-199822.000kmrood € 5.250
Fiat Palio Weekend 1,6 02-1999, zwart € 8.450

Ford Escort Clipper 1,6 04-1995, groen met. € 4.950
Hyundai Accent 1,5 5 drs, 07-2000 blauw € 9.750

Mitsubishi Lancer automaat 11 -1995 rood met.€ 5.750
Nissan Almera 1,6 GX 10-1998 rood € 8.750
Opel Astra 1,6 5 drs, 06-1996 blauw met. € 5.950

Peugeot 206 XT diesel 11 -1998, groen met. € 9.500
Peugeot 306 Break 1,8 XT 11 -1998 groen met. € 9.750

Renault Laguna 1,6 RTE, 05-1999, zilver met. € 11.750
Suzuki Baleno 1,6 sport 09-1999 rood € 8.950

Volkswagen Golf 1,6 03-1997 groen met. € 7.250

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.grootjebbink.nl

Auto Herwers B.V.
Kruisbergseweg 8

7255 AE HENGELO(GLD-), Tel.: 0575-462244

www.herwers.nl

27 EN 28
SEPTEA/IBE

Nissan 4x4 takes you further off the road. Gebaande of ongebaande paden, het maakt voor deze Nissans niets uit

Of het u nu om de Nissan X-TRAIL, de Terrano, de Patrol GR of de Nissan Pickup gaat Met de ijzersterke vierwiel-

techniek van Nissan staan ze hun mannetje. En zeker met € 750 incl. BTW aan gratis accessoires* naar keuze

sluiten ze stuk voor stuk perfect bij uw wensen aan. Kortom, ga eens bij de Nissan dealer langs voor een proefrit
SHIFT^expectations

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo (0314) 381660

Honda HR-V16J 5-drs
Audi A3 1.8 Ambition
Renault Clio 1.2 RN 5-drs

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

bj. 2000
bj. 2000
bj. 2000

www.vangeldereautos.nl

BMW 325i aut. Grijs 1991 i.s.g.st.
Daihatsu Ferosa blauw/grijs 1991
Hyundai Lantra station 1.6 LPG 1999
Jeep Grand Cherokee 4.0 aut. LPG 1996
VW Golf 1.6 3-drs blauw LM velgen 1994

€ 3.950
€ 3.750
€ 7.500
€12.500
€ 3.950

Autobedrijf Niesink: "Wi-j bunt heel makkeluk"
Het is al bijna weer 10 jaar geleden
dat de broers Torn en Rob Niesink
aan het Dambroek in Baak met een
eigen garagebedrijf begonnen.

Behalve verstand van autotechniek
hebben ze ook de gave om goed
aan te voelen welk deel van de
markt voor hun het meest geschikt
is, of zeg maar het beste past bij
hun klanten of mensen er omheen.
De tevredenheid van hun klanten

heeft er namelijk voor gezorgd dat
via mond op mond reclame de zaak
geleidelijk groeide en hiervan is het
einde nog lang niet in zicht zoals
het lijkt. Men verkoopt veel nieuwe
en jonge gebruikte auto's. Met
name VW en AUDI zijn zeer goed
vertegenwoordigd, evenals
Mercedes Ben er diverse andere
merken. Hiervoor heeft men een uit-
gebreid assortiment onderdelen op
voorraad. Met de techniek wordt

meegegaan. Zo is men onlangs
gecertificeerd voor onderhoud en
inbouw van Airco. De laatste jaren
is bijna iedere nieuwe auto hiermee
uitgerust en dit vraagt op z'n tijd
ook om onderhoud. De actuele
voorraad (±35 occasions) is te vin-
den op www.autobedrijfniesink.nl

Foto v.l.n.r: Torn Niesink, Tonny
v/d Kamp, Freddy Hulshof en
Rob Niesink.

Honda Civic 5-drs vtec-e
Honda Logo 1.3i 3-drs

Honda Accord
type "R" 2.8 vtec

wit
bj. 1999

bj. 1998
bj.2000

RlfTMAN
AUTOBAND f H £ AUTO'S

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

Hyunday Pony LS met. groen 99.000 km 10-94
Suzuki Alto GLS rood 99.000 km 04-94
Cirtoën AE groen met. 102.000 km 1995
Ford Escort 1.4 donkerblauw 80.000 km 5-drs 1995
Nissan Almera groenmet. 123.000 km 1995



GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOB

"Nou, we zijn
niet krenterig

met de krenten

Krentenbollen
Pak 4 stuks Jk55~

Kaapse
Roos
Chenin
blanc of
Rooiwijn
Heerlijke
Zuid-Afrikaanse wijn
Fles 75 cl.
Nu 3.49

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Doos
6 flessen

95

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Kogelbiefstuk
Nu 1.49
of biefstuk
Met of zonder kruidenboter
100 gram

^NERGENS

Grote bloemkool
Per stuk O99

Coca-Cola
Diverse smaken

Fles 150 cl.

Yorkham
150 gram

PLUS
Banketbakkers-

roomijs
Literbak \Z9

Lotus toiletpapier
Zeker & zacht

Pak 10 rollen UNERGENS l
3OEDKOPER,'|

Uniekaas jonge kaas
Vers van het mes.

Aan het stuk
Kilo

Magere
varkenslappen

Kilo

Blauwe druiven
Kilo Elke week een aantal aanbiedingen

die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Robijn wasverzachter
Diverse soorten

Flacon 750 ml. 2.59

3e f lacon
GRATIS

i
iEGARANDEERD
yjERGENS
30EDKOPER

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Ola
Raket waterijs

Pak 8 stuks 440 ml.
2JKT

Mescafé
Koffie specialiteiten
Diverse smaken:
o.a. cappuccino,
Wiener melange,
Irisch coffee
of café au chocolat
Pak 8-25 stuks

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vr

t
jJd^ ̂ .i.00 7242 EC Lochem vrjJd<)9 s^-°°

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8-°°-18-00 Tel. 0573 - 251056 2 -terdag 8-°°-20-00

www.DlussuDermarkt.nl

39 /03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 september 2003- Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS
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