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Sloop horecapand voor nieuwbouw Albert Hein:

Bodega 't Pantoffeltje verkocht

Fancy fair bij Ot & Sien
Op zaterdag 6 oktober is het
weer feest bij peuterspeelzaal
Ot & Sien. Dan zal de jaarlijkse
fancy fair worden gehouden.
Deze zal dit jaar in het teken staan
van dieren 'Dierenpret'. Op het
feestterrein aan het Jebbink 13a
zullen er diverse activiteiten zijn,
waar iedereen plezier aan kan beleven, maar vooral de kleine kinderen. Pony rijden, een draaimolen, een ballenbak, vissen, grabbelen, en o.a. een knutselactiviteit,
en er is nog veel meer te doen!!!

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaal tuin.
Mevr. Hendriksen en dhr. Maarsenveen hebben Bodega 't Pantoffeltje verkocht aan MVO
Projecten in Varsseveld. Een
landelijk opererende winkelorganisatie - hoogstwaarschijnlijk Albert Heijn - zal op deze
locatie een nieuwe winkel bouwen met daarboven eventueel
enkele appartementen. MVO
Projecten wil niet bevestigen
dat het om deze winkelketen
gaat. Het huidige horecapand
en de naastgelegen dubbele
woning zal als gevolg hiervan
worden gesloopt.
Het is nog niet bekend wanneer
Bodega 't Pantoffeltje haar deuren
sluit. Dit is afhankelijk van het bodemonderzoek dat op dit moment
loopt en hoe snel de bouwvergunning wordt afgegeven. De Varsseveldse projectontwikkelaar heeft
al kort contact gehad met de welstandscommissie van de gemeente
Vorden als het gaat om de eisen
waar het nieuwe pand aan moet
voldoen. "We moeten nog starten
met het ontwerp. We staan dus
nog helemaal aan het begin", zegt
dhr. Jan Westerik van MVO Projecten. Hij verwacht dat de panden in
de loop van het volgend jaar worden gesloopt.
Het is inmiddels alweer bijna vier
jaar geleden dat mevr. Hendriksen
en dhr. Maarsenveen Bodega 't
Pantoffeltje overnamen van fam.
Meulenbroek. "Vanaf het begin
zijn er problemen geweest met de
geluidshinder", begint mevr. Hendriksen haar verhaal. "We hebben
wel diverse maatregelen genomen
maar we voldoen nog steeds niet
aan de eisen die de gemeente stelt.
Het probleem daarbij is dat we tot
nu toe vijf verschillende geluidsonderzoeken hebben laten uitvoe
ren met vijf verschillende uitkomsten. En geen van de onderzoeksbureaus garandeert ons dat we - na
de maatregelen die zij voorstellen wel voldoen aan de geluidsnormen."
Dhr. Maarsenveen vult aan: "We
kunnen dus wel een paar ton investeren in geluidsmaatregelen,

maar het kan best zijn dat je dan
nog niets bent opgeschoten. We
staan dus echt met de rug tegen de
muur."
EEUWIG ZONDE
Enkele maanden geleden legde de
Raad van State de eigenaren van 't
Pantoffeltje een dwangsom op. In
de praktijk betekent dit dat er zo
snel mogelijk geluidswerende
maatregelen moeten worden ge
nomen en dat 't Pantoffeltje bij elke geconstateerde geluidsovertre
ding vijfduizend gulden boete
moet betalen. "In het begin heb ik
altijd gedacht dat we er door middel van overleg met de gemeente
wel uit zouden komen", aldus
mevr. Hendriksen. "Maar dat komen we dus niet. Het allergrootste
probleem is dat niemand ons
exact kan vertellen welke maatre
gelen voldoende zijn om aan de
normen te voldoen. Als iemand
ons die garantie had kunnen ge
ven, dan hadden wij dit pand
nooit verkocht. Dat weet ik zeker."

De keuze om 't Pantoffeltje te verkopen is geen gemakkelijke geweest. "Dit is eeuwig zonde voor
Vorden", zegt ze. "Maar we hadden
op een gegeven moment geen
keus. We moesten wel. Maar het is
natuurlijk wel ongelooflijk jammer dat zo'n pand voor Vorden
verloren gaat. Gisteren reed ik er
nog met de auto langs en dan kan
ik wel janken als ik weet dat het
pand er straks niet meer staat. Het
is gewoon verschrikkelijk."
De bruiloften en partijen die voor
de komende maanden geboekt
staan, zullen nog gewoon doorgaan. "Het moet niet zo zijn dat de
mensen die binnenkort een feest
bij ons geven, de dupe zijn van de
verkoop", zegt dhr. Maarsenveen.
"We zullen ons de komende tijd
dan ook nog voor meer dan honderd procent inzetten. Daar kunnen de klanten van op aan." Mevr.
Hendriksen: "En als mensen vragen hebben, moeten ze ons maar
gewoon bellen. Daar zijn wij voor."

Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

Wie nieuwsgierig is geworden, de
kinderen een pleziertje gunt en de
peuterspeelzaal steunt, komt ze
ker kijken en genieten. Voor alles
zal wel een (kleine) vergoeding
worden gevraagd, waardoor van
de netto opbrengst extra dingen
gedaan kunnen worden voor de
peuters van Ot & Sien. Men hoopt
dat het weer mee zit, dan wordt
het zeker een grandioos Dierenpret Feest. Kijk volgende week
even bij de contactjes, dan kan
men lezen hoe laat het feest begint.

SEPTEMBER

25 Chr. Vrouwenver. Passage, pre
sentatie Brandwondenstichting.
26 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
26 Bridgen bridgeclub BZR.
27 HVG Dorp: voordrachten en
muziek.
27 PCOB Voorlichting over
blindeninstituut Bartimeus
Zeist.
30 HSV De Snoekbaars: ledenwedstrijd Hengelo/Vorden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur, ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 september W.00 uur ds. P. Bochanen, Dinxperlo.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 ds. D. Westerneng; 19.00 uur, ds. H. Koolhaas, Geesteren.
RJC kerk Vorden
Zondag 30 september W.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 30+ koor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 september 17.00 uur VesperdiensL
Zondag 30 september 10.00 uur Eucharistie.
Weekendwacht pastores
30 september-1 oktober pastor E de Heus, Zutphen, tel. 0575 - 526965.

23t/m 3 O
ma. t/m vr.:
14.00-22.00 u.
ZA. en 10.:
11.00-18.00 u.

W-
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Weekenddienst huisartsen
29-30 september: dhr. Haas, Christinalaan 18, Vorden, tel.: 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30-10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 28 september-5 oktober apotheek Jonker, Houtmarkt
73, Zutphen, telefoon (0575) 51 31 77.
Tandarts
29-30 september D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhüis Het Spittaal, Ooyerhoekse\veg 8, tel (0575)
59 25 92, Bezoekuren dagelijks Van 15.00-15.45 én 18,45^-;
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag* anderen 15.00-16.30 en a7.45-l9.00 uur. Hartbewa>
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10^0-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.3Q-19.45 uur eri op woensdag-, zaterdagen zondagmiddag van 15.00-15.45> uur.
Brandweer 112. b.g.g. tel (055J 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (dag en hacïkt). Alarmnunimer 112.
De Openingstijden Van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
LÖthem, Xarenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44.
fax:(0573)299298.;
Ambulance 112, b;g.g. (O 570) 6 3 3 2 2 2
Verloskundige Ria Haggeman-Vvithaar. tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts te5. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8. 7021
GL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16,30 uur. Reparatievefzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
wwwjdestlepel.nl - E*mail: info@destiepel.nl
ZorgGrpep Opst-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0900) 88 06 (22 ct/minj.
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 6463, Steunpunt Winterswijk tel, (0543) 53 10 53.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr: Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink. tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Dietiste/natuurgeneeskuiidige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling pp afspraak tel. 55 64 64.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
:of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.002030 uur, woensdag 14.00-1730 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat .1 tel 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68; Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutpheru teh (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel, 553405.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidyerzprging: info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
POS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWQV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijvyillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte Van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32; tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische Vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

• Verhuisd: Met ingang van
10 september jl. Mevr. Th. Besselink-Hoebink, Kerkhoflaan
15, Vorden naar: De Delle 7,
7251 AJ Vorden.
• Donderdag, vrijdag en zaterdag snijbloemen van „De Vogelvriend" Vorden kopen.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.
• Help/hulp. Wij zijn op zoek
naar iemand die ons wil helpen met de huishoudelijke taken. Fam. Steenblik (0575) 55
28 10. Schoolvak, vrij/tijden in
overleg.
• Ook de Wereldwinkel let op
de kleintjes. Babydraagzakken en hangmatjes voor in de
box. Voor een ideale, ontspannen ligging.
• Voetklachten? Voor informatie of een afspraak kunt u
bellen naar Gerke Bikkel, gediplomeerd pedicure. Tel. (0575)
55 41 04.

• Te koop: Eenden G.J.
Wolsink, Binnenmansdijk 1,
Ruurlo, tel. (0573) 45 17 83.
• 28-09-2001 alternatieve
ballontocht, terrein babybiggenmealbal, tijd: 19.30 uur.
• Vogelvereniging „De Vogelvriend" houdt een srrijbloemenactie in Vorden; donderdag, vrijdag en zaterdag komt
men met snijbloemen bij u
langs.

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

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

298

Boordevol paddestoelen

vitaminekogeltjes

-j *Q heksenmix

spruiten

198

1 *T\7 100 gram

500 gram
Nieuwe oogst, proef zelf!

Een van de lekkerste stamppotten

Elstar appelen

hUtSpOt
500 gram

2 kilo

198
298

Lekker genieten voor de liefhebber! Bistro-krieltjes
500 gram
Aanbiedingen week 39

Fam.J. HUITINK
www.de-echte-groenteman.nl
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Er kan er maar één de echte zijn.

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

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

NETTE SCHOONMAAKSTER v/m

YOGA
Bij voldoende belangstelling begint 10 oktober
a.s. (9.30-10.45 uur) in het Dorpscentrum in Vorden een

YOGA-CURSUS
o.l.v. Theo de Gans
12 lessen f 180,-.
Aanmelden: (0575) 44 11 38

IntroductieZaterdag 29 september treedt de band

Kannéa
op in

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

perssinaasappelen CQO witlofsalade
15 voor
w%/O 200 gram

Bel voor informatie of afspraak mevrouw T. Moes
(0570) 60 60 77 of 06 55880202

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

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

Typisch najaar

• Nette dame (60 jaar) zoekt
rustig gelegen perm. woonr.
in Vorden e.o. Brieven onder
nr. 31 -5 Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

HERFSTSPECIAL
Louter vitaminen

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

• Slanker en fitter het najaar
in? A. Eijsink, tel. (0575) 57 21
• U koopt toch ook snijbloe27.
men van de jubilerende vogelvereniging „De Vogelvriend"
• O, kom er eens kijken . . . Vorden?
Wij nebben nog geen chocoladeletters maar wel volop
• Loop eens binnen in Reurnieuwe artikelen! Wereldwinles Huus, Wildenborchseweg
kel Vorden.
15, Ruurlo. Informatie en koffie
vanaf ongeveer 9.00 uur.
• Reiki, deze natuurlijke geneeswijze kan iedereen leren!
• Vanaf donderdag 4 oktoBelangstelling? Bel: Lia van
ber 10.00 uur geeft Anneke
't Veen-Koek, Reikimaster, tel.
Bouwmeester in Reurles Huus
(0575) 51 33 80.
(Wildenborchseweg 15, Ruurlo) haar zesdelige cursus 'Te• Te koop: 2+2,5 zits bank,
kenen met de pen'. Kosten,
d.groen, salontafel + ser- inclusief materiaal: f 90,-. Invieskast grenen, z.g.a.n.
formatie en opgave: (0573) 45
f 500,-. Tel. (0575) 55 41 48,
2075.
na 18.00 uur bellen.
• Maak in twee avonden een
• Noten te koop. Zelf rapen.
beeld van ijzerdraad, oude lapZaterdag 29 sept. van 9-12
pen en paverpol. Kom naar
uur. Huize Zelle, Ruurloseweg
Reurles Huus (Wildenborchse92, Hengelo G.
weg 15, Ruurlo) op de maandagen 1 en 8 oktober, 19.30
• Te Koop. Barbas inzet
uur. Kosten, inclusief materiopenhaard met toebehoren,
aal: f 65,-. Informatie en opgageschikt voor hout en kolen,
ve: (0573) 45 20 75.
tel. (0575) 44 13 26.
• Wilt u oud ijzer kwijt? Bel
dan: F. Peppelinkhausen, tel.
55 29 16.

De zomer is voorbij, genieten kan nog steeds

De openbare bibliotheek organiseert
opnieuw een cursus voor beginners
(1 dagdeel).

Aanvang 21.30 uur.

Meer informatie en opgave
bij de bibliotheek

Ze speken covers van Boh Foi Toch,
Rowen Heze en de Kast.

Voor uw
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en zusje

Wandelvakantie
gaat u naar:

Lisa

Rabobank

geboren op 10 september 2001.

Wereldberoemd bij u
in de buurt
^i%%*^
•:.<
*,*»-.-«• V-

reizen

Willem Piepers, Ingrid de Greef
en Anne
Frederikseplein 44
7231 KG Warnsveld
Tel. (0575) 52 05 85
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Kantoren ie:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

De Smaakvolle Streekweken
ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Max

aar vindt u ze nog, die bijzondere lekkernijen, alom bekend in
W
uw eigen streek? Bij de keurslager natuurlijk. Daar treft u tijdens de Smaakvolle Streekweken een keur aan heerlijke regionale producten aan. Op am-

Max Viggo

Ik ben geboren op 17 september 2001.

Rowi Hengelo (Gld.)

Mijn trotse ouders:
Erik Gaertner en Esther Wullink

Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

Sterreweg 2
7255 BJ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 40 06

Deze week speciaal aanbevolen:

boerenmetworst,
WO gr.

A 95 rundercourgette,
rol WO gr.

4 schouderkarbonades,

Wilt u mij komen zien,
bel dan even anders slaap ik misschien.

15

3

*^ € 170

huzarensalade

498

bacon vink,

189

'

00 500 gram
€499
700 gram

<s

i

Vlogman Keurslager

2001

1901
100 jaar

Paardenfonds Wildenborch e.o.
Hierbij nodigt het bestuur u uit om dit jubileum samen met ons te vieren op zaterdag 29 september
a.s. tijdens een receptie van 14.30 tot 17.00 uur bij
"'t Wapen van 't Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.
Het Bestuur
Vorden, september 2001
Lindeseweg 7
l
•
3
(§

bachtelijke wijze bereid, zoals alleen
hij dat kan. Benieuwd naar tips en recepten? Kijk dan in het blad 'Koken
met de Keurslagcr' of op www.keurslager.nl. Want ook onze service is
wereldberoemd... bij u in de buurt.

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

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

„Bedankt voor de momenten die je ons
gegeven hebt,
momenten die we nooit zullen vergeten"

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel
onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

7251 NG Vorden

Jansen & gal
autoschadebedriif

Hendrikus Wilhelmus Arnoldus
Schepers
echtgenoot van J.M.C. Haverkate
op de leeftijd van 70 jaar.

Autoschadereparaties

Annie
Eric en Erna
Debbie
Tessa
Alfred en Ursula
Maik
Yvette
Astrid t
Yvonne en Myckel
Saskia en Robert

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

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

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

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

Insulindelaan 68
7251 EK Vorden
De crematie heeft op zaterdag 22 september
plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEhv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Contactjes?

Onderweg naar de koorrepetitie overleed onze
zangersvriend

Harry Schepers
Wij verliezen in Harry een dierbaar koorlid.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote
en familie.
Bestuur, leden en dirigent van het
Vordens Mannenkoor
Vorden, 17 september 2001

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

ORDEN
'N,IEUW PASPOORT EN IDENTITEITSKAART:

l OKTOBER:

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of identiteitskaart
Vanaf l oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw
reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men
op tijd naar de gemeente gaat.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Na één week terug om reisdocument op te halen
De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging
op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens
voorzien. Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen
mee, maar kan het in de gemeente Vorden na één week worden opgehaald.
Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn
genomen, dus niet van opzij.

ELEIDSREGELS VOOR TOEPASSING VANARTIKEL 2.1.5
VAN DE BOUWVERORDENING
De Bouwverordening biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid
vrijstelling te verlenen van de verplichting van het uitvoeren van een
bodemonderzoek bij het aanvragen van een bouwvergunning.
Vrij s tel l i iigs bel e id.
Burgemeester en wethouders willen beleidsregels vaststellen, om aan te
geven hoe zij in het algemeen met vrijstellingsverzoeken wensen om te
gaan. De verplichting tot het uitvoeren van een bodemonderzoek geldt
alleen als mensen gedurende twee uur of langer structureel aanwezig
zijn binnen een bouwwerk.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met
vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van
de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het
kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind
worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van één week. De pasfoto van het kind moet eveneens
recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort
met bijschrijving op te halen.

Permanente bouwwerken.
Afhankelijk van de oppervlakte van het bouwwerk bestaat er (g)een
verplichting tot het uitvoeren van een bodemonderzoek.
Bij een oppervlakte kleiner dan 18,5 m2 is geen bodemonderzoek nodig,
tenzij een (ernstige) bodemverontreiniging (zogenaamde verdachte locatie) vermoedt wordt. Bij een oppervlak van een bouwwerk tussen de 18,5
en 50 m2 kan volstaan worden met een beperkt bodemonderzoek, dat be
staat uit één monster en analyse van zowel de boven- als de ondergrond
(bodemonderzoek volgens NEN 5740, exclusief grondwater).
Bestaat de verwachting dat het grondwater is verontreinigd, dan moet
dit wel onderzocht worden. Bij een oppervlakte groter dan 50 m2 is een
bodemonderzoek volgens NEN 5740 vereist.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving
moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document
dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure
zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober kan geen
beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Tijdelijke bouwwerken.
Bij een verdachte locatie is altijd een bodemonderzoek vereist. Bij een
bouwwerk boven het maaiveld met daaronder voldoende natuurlijke
ventilatie onder het bouwwerk, is vrijstelling mogelijk. In alle andere ge
vallen wordt de mogelijkheid tot vrijstelling bepaald met een formule,
waarin de oppervlakte, het aantal personen en de aanwezigheidsduur
van het bouwwerk bepalende factoren zijn.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Vorden, telefoon: 0575- 55 74 61
of 55 74 62.

Afwijkingen.
Burgemeester en wethouders kunnen - mits goed gemotiveerd - afwijken
van deze beleidsregels.

/w;

Evaluatie.
Burgemeester en wethouders zullen de beleidsregels jaarlijks evalueren
en zonodig opnieuw vaststellen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 28 september tot en met 12 oktober 2001 ter
inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de
heer B.J.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden,
op 25 maart 1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf (inclusief melding 8.19 Wet milieubeheer van
12 maart 1998) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
N, nummer 186, adres inrichting: Holskampweg 5 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in te trekken om (bruto):
- 672 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer G.H. Haijtink, Katgershoek 3, 7245 PC
Laren Gld (gemeente Lochem);
- 60 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van Maatschap;
A.J.B. en A.J.H. Broekgaarden, Rekkenseweg 12, 7157 AD Rekken
(gemeente Eibergen);
- 597 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer E.G. van der Berg, Kapellendwarsweg 4,
7241 PD Lochem;
- 316,5 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van Maatschap Mogezomp, Tusselerdijk 9, 7241 PZ
Lochem;
- 112 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer L Bannink, Wildenborgseweg 4, 7244 PV
Barchem (gemeente Lochem).
Vergunninghouder houdt 743,8 kilogram NH3 productieruimte.
De depositie neemt met 70,2% af van 98,5 naar 41,7 mol.
Bedenkingen:
Iedereen 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 13
oktober 2001. 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.

J l ELEFOONNR. INZAMELEN
GEBIED: (0575)545646

CHEMISCH AFVAL BUITEN

In de publikatie over de huis-aan-huisinzameling van klein chemisch afval
staat een verkeerd telefoonnummer. Inwoners van het buitengebied, incl.
Vierakker, moeten zich tel. aanmelden om voor het aan huis ophalen van
klein chemisch afval. Het juiste nr. is 0575-545646. T/m 28 september
kunt u dit nr. op werkdagen bellen tussen 09.00 -1230 uur en 13.00-16.00

Inzage.
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht leggen
wij de ontwerp-beleidsregels van 28 september 2001 tot en met 26 oktober
2001, gedurende openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling
milieu (Koetshuis). Tegen betaling der kosten kunt u een kopie krijgen.

Zienswijzen.
Tot en met 26 oktober 2001 kunt u uw zienswijze over deze ontwerpbeleidsregels, bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u deze ook mondeling
kenbaar maken aan medewerkers van de afdeling milieu.
Nadere informatie.
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de afdeling milieu.

OUWEN BERGRUIMTE DE KOPPEL 11
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 bouwen van een bergruimte op het
perceel de Koppel 11. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij
de openbare ruimte (achterpad), naast de woning.-te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
27 september tot en met woensdag 10 oktober 2001 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGEL

In verband met een wielerevenement is het gedeelte van de Zutphenseweg
tussen de Boonk en de Smidsstraat, de Smidsstraat, Het Hoge tussen de
Smidsstraat en de Schoolstraat, in beide richtingen afgesloten op zondag
30 september 2001 van 16.00 tot 17.00 uur.

ERKEERSMAATREGELEN
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
- door plaatsing van borden Al en A2 (maximumsnelheid en einde
maximumsnelheid; beide voorzien van de tekst "zone" en "60") overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur in te stellen
op de Baakseweg, van de gemeentegrens met Steenderen tot 100 meter
voorbij de rotonde Baakseweg - Beeklaan - Lankhorsterstraat en op de
Dorpsstraat, vanaf de Baakseweg tot 75 meter voor de Lankhorsterstraat;
- rode fietsstroken aan te brengen op de Baakseweg, tussen de rotonde
in de Baakseweg - Beeklaan - Lankhorsterstraat en de gemeentegrens
met Steenderen;
- de voorrangsregeling op de Baakseweg in te trekken door verwijdering

-

-

-

-

-

van de borden BI (voorrangsweg), B2 (einde voorrangsweg), B6 (verleen
voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en B7 (Stop, verleen
voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage l van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Door plaatsing van borden Al en A2 (maximumsnelheid en einde
maximumsnelheid; beide voorzien van de tekst "zone" en "60") overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur in te stellen
op de volgende wegen en weggedeelten in de gemeente Vorden, voor
zover gelegen buiten de bebouwde kom: Baakseweg (tussen de Kruisdijk en de Rondweg), Bekmansdijk, Bergkappeweg, Berkendijk, Beunkstege, Brandenborchweg, Broekweg, Deldensebroekweg, Deldenseweg,
Eikenlaan, de Eldersmaat, Enzerinckweg (tussen de Wildenborchse
weg en de Ruurloseweg), Ganzensteeg, Geurkenweg, Geurkenzijweg,
Giezenkampweg, Hamminkweg, Hamsveldseweg, Hamsveldsezijweg,
Heegherhoek, 't Heegken, Helderboomsdijk, Helderboomzijweg,
Hilverinkweg, Hoge Slagdij k, Holskampweg, de Horst, de Houtwal,
Kamphuizerweg (tussen de Wildenborchseweg en de Ruurloseweg), Kapellebultweg, Kapelweg (Vorden), Kiefskampweg, Kostedeweg, Kostede
zijweg, Lankampweg, Lieferinkweg, Lindese Enkweg, Lindeseweg (van
lOOml voor de Kostedeweg tot aan de Zelledijk) Maalderinkweg, Maandagweg, Mosselseweg, Nieuwenhuisweg, Nij landweg, Okhorstweg, Onsteinseweg, Polweg, Riethuisweg, Rommelderdijk, Sarinkdijk, Schutte
straat, Slotsteeg, Sluiterdijk, het Stapelbroek, Stuwdijk, Tolweg, Venhorstinkweg, Vordensebosweg, Vosheuvelweg, Vosterweg, Waarlerweg,
Wientjesvoortseweg (tussen de Wildenborchseweg en de Ruurlose
weg), Wiersserbroekweg, Zelledijk en Zomervreugdweg;
door plaatsing van borden Al en A2 (maximumsnelheid en einde
maximumsnelheid; beide voorzien van de tekst "ZONE" en "30") overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerste
kens 1990, een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur in te
stellen op de volgende wegen en weggedeelten in de gemeente Vorden,
voor zover gelegen binnen de bebouwde kom: Addinkhof, Almense
weg, Ambachtsweg, Burgemeester van Arkelplein, de Banenkamp,
Beatrixlaan, Prins Bernhardweg, Biesterveld, de Bleek, de Bongerd,
Hendrik van Bramerenstraat, Brinkerhof, Christinalaan, Prins Clauslaan, Decanijeweg, Deldenseweg, de Delle, de Doeschot, Dorpsstraat
(Wichmond), het Eelmerink, de Eendracht, Eikenlaan, het Elshof, Emmalaan, Enkweg, Burgemeester Galleestraat, Ganzensteeg, Hertog Karel van Gelreweg, Groeneweg, het Gulik, de Haar, Hackforterweg, Be
rend van Hackfortweg, Hamsveldseweg, Hamsveldsezijweg, Handelsweg, de Hanekamp, van Heeckerenstraat, Baron van der Heijdenlaan,
het Heijink, Hoetinkhof, Het Hoge, Holtmaet, Industrieweg, Insulinde
laan, Jachtlust, het Jebbink, Julianalaan, Kerkstraat, Kerkweide, het
Kerspel, Komvonderlaan, de Koppel, de Laegte, het Leemgoor, Graaf
van Limburg Stirumstraat, Lindeselaak, Ludger, Dokter C. Lulofsweg,
Margrietlaan, Mispelkampdijk, het Molenblick, Molenweg, Mulderskamp, Nieuwstad, Nijverheidsweg, Overweg, Pastorieweg, Raadhuisstraat, Schoolstraat, Smidsstraat, Spoorpad, Dr W C H Staringstraat,
Stationsweg, de Steege, Storm van 's Gravesandestraat, Strodijk, de Stroet,
het Stroo, het Vaarwerk, Verzetsplein, het Vogelbosje, Vogelzang, P van
Vollenhovenlaan, de Voornekamp, Burgemeester Vunderinkhof, Weppel,
het Wiemelink, Wilhelminalaan, Willem Alexanderlaan en Zuivelhof;
door plaatsing van borden B4 (voorrang zijweg links), B5 (voorrang zijweg rechts) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders van de kruisende
weg) overeenkomstig bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden, voorlopig
voorrang in te stellen op de volgende kruisingen: Lindeseweg - Veldslagweg, Lindeseweg - Hilverinkweg en Lindeseweg - Lieferinkweg;
door het aanbrengen van haaientanden voorlopig voorrang in te stellen
op de kruisingen van de Lindeseweg met de Schimmeldij k en de Linde
seweg met de Waarlerweg;
door het aanbrengen van haaientanden voorrang in te stellen op de
kruising van de Enkweg met de parallelweg van de Ruurloseweg; door
het aanbrengen van haaientanden de voorrang te verduidelijken van
de aansluitingen van het stationsplein op de Enkweg;
rode fïetsstroken aan te brengen op de Vierakkersestraatweg, tussen de
Koekoekstraat en de grens met de bebouwde kom van Wichmond.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze verkeersmaatregelen,
daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
en wethouders van de gemeente Vorden. De besluiten kunt u inzien bij
de sector Grondgebied, afdeling gemeentewerken, in de boerderij bij het
gemeentehuis.

1\EGIOTAXI IJSSELSTREEK
Sinds het begin van de Regiotaxi IJsselstreek op l oktober 2000, heeft
Connexxion 12 busjes in gebruik voor het uitvoeren van de ritten. Vooral
omdat het gebruik veel minder blijkt te zijn dan geraamd, is het voor
Connexxion niet mogelijk gebleken de regiotaxi op een efficiënte wijze
uit te voeren. De klanten merken dat doordat de taxi's vaak niet op tijd
of soms zelfs helemaal niet verschijnen. Na enkele organisatorische
wijzigingen, die niet het gewenste effect hebben gehad, heeft Connexxion
besloten tot een rigoureuze ingreep, inschakeling van een drietal lokale
taxibedrijven: voor Gorssel en Lochem taxibedrijf Samberg; voor Brummen/
Eerbeek taxibedrijf Jansen Brekveld en voor Zutphen, Warnsveld en
Vorden taxibedrijf Oostenenk. In de komende weken worden de voertuigen
van de taxi-ondernemingen voorzien van de juiste apparatuur voor de
registratie van de ritten.
Met ingang van 24 september 2001 zal de uitvoering van de ritten geheel
in handen van deze ondernemingen zijn. De regie blijft echter in handen
van Connexxion. Het nummer voor het bestellen van de ritten blijft
dan ook gewoon 0800-8015. Ook het klachtennummer blijft
hetzelfde: 0900-2080800.
De verwachting is dat door deze wijziging de stiptheid enorm zal verbe
teren. De lokale ondernemers kunnen immers makkelijker inspelen op
de vervoervraag, omdat zij een veel groter wagenpark hebben dan de 12
busjes van Connexxion.

NLEVEREN LANDBOUWFOLIE
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren. Dit kan in de maanden oktober en november
2001 bij Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen, op werk-

dagen van 08.00 tot 16.30 uur. Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie en grondstofzakken (tuinen voederzakken). Het materiaal moet u bezemschoon, gebundeld en met een gewicht van maximaal 15 kg per
bundel aanleveren. Stretchfolie, krimpfolie. Tuinbouwfolie en vijverfolie neemt Dusseldorp uitsluitens als
bedrijfsafval tegen het geldende tarief in.

'B

RANDPREVENTIE: VEILIG DE WINTER DOOR
f
Koolmonoxide (CO) en ventilatie
Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er binnen warmpjes bij te zitten. Soms met meer
gevolgen dan het warmer worden in huis. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten
en handdoeken in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen dodelijke slachtoffers op. Bij een onvolledige
verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide. Een zeer giftig gas dat 250 maal
sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Het CO is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft
het niet en voor je het weet ben je bewusteloos. De Vordense brandweer zet de oorzaken en tips voor u op een rijtje.
(Bad)geiser
Een geiser moet het aardgas, dat toegevoerd wordt, kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te
weinig zuurstof, dan verbrandt niet alles en vormt zich koolmonoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:
- in de geiser zelf is de vlam oranje en brandt hoger dan normaal;
- door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.
Preventie
Het jaarlijks laten controleren van uw (bad)geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel. De vlam van een goed afgesteld gastoestel is blauw. Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn.
Daarnaast moet er voldoen de lucht toegevoerd worden. Tegenwoordig zijn er ook zogenoemde gesloten geisers
op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, opdat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.
Cen tra/e verwarmingsinstallaties/gaskachels
Voor de centrale verwarmingsketel in uw huis of een gaskachel in uw huiskamer geldt hetzelfde als voor een
(bad)geiser. Een dodelijk ongeval deed zich voor in een nieuwbouwwijk waar een jong gezin om het leven kwam.
De woning was nog maar een jaar oud en uitstekend geïsoleerd. Een centraal afzuigsysteem zorgde voor het
afvoeren van de lucht uit de woning. In verband met de kou werd echter de aanvoerbuis van frisse lucht met
een handdoek dichtgestopt. In zo'n geval heeft de cv-ketel binnen een paar uur alle zuurstof uit de woning
verbrand en wordt koolmonoxide gevormd. Familieleden troffen het gezin levenloos aan.
Preventie
Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer en -afvoer nimmer worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude winter.
Let ook op de afzuigventilator van de keuken, centrale afzuiging van keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat
de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Bij oudbouw komt
men ook in de verleiding om - bij extreme kou - kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen. De
zogenoemde natuurlijke ventilatie is dan niet meer aanwezig, terwijl er ook op geen andere manier geventileerd
wordt. Ook het structureel dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert
gevaar op wanneer er geen alternatief lucht aan- en afvoersysteem voor in de plaats komt.
Schoorsteen
Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de
schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken
dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in.
Preventie
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste l x per jaar geveegd worden. Een
schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. Informatie over
aangesloten schoorsteenvegers in uw buurt via de Gouden Gids of de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond, Amsterdam.
Koolmonoxidemelder
Bij diverse doehet-zelf zaken zijn sinds kort elektronische koolmonoxidemelders verkrijgbaar. De melder gaat af met
een krachtige sirene, bij een te hoog percentage koolmonoxide in de lucht. Volg de montagevoorschriften goed op!
Keuringen gasinstallatie
U kunt door uw energiebedrijf tegen een geringe vergoeding een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling preventie van de brandweer tel: (0575) 593300.

'BOUWAANVRAAG
Plaats
achter Zutphenseweg 13

aanvrager
Kerkeraad Gereformeerde Kerk Vorden

inhoud
datum on tv.
bouwen woning
13-09-2001
met garage
Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN
bouwen
plaats
aanvrager
Deldensebroekweg 15 AJ. Mulderije
de Doeschot 24
AJ. de Gelder

inhoud
bouwen hooiberg
bouwen dakkapel

slopen
plaats
aanvrager
Deldensebroekweg 15 AJ. Mulderije
Holskampweg 5
B.J.M. Lichtenberg

inhoud
gedeeltelijk slopen bijgebouw
geheel slopen drie varkensschuren

aanleggen
plaats
nabij Mosselseweg 7

aanvrager
P.J.M. Hummelink

inhoud
het aanleggen van een poel

kappen
plaats
Nieuwstad 3

aanvrager
S.J.M. Mombarg

inhoud
vellen l acacia

monumenten
plaats
Geurkenweg l

aanvrager
HJ. Hulstijn

inhoud
het gedeeltelijk vervangen van de dakbedekking
van een schuur door rode oud hollandse dakpannen

vrijstelling
hoogte

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

ƒ 2.750,- voor peuterspeelzaal
Het Kraankuikentje!

Brandveiligheidscentrum
Op het fraaie, lommerrijke, terrein van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland-Oost ligt, verborgen tussen de bomen en het
struikgewas, sinds zeer recent
een hypermodern trainingscentrum ten behoeve van de
training 'Brandveiligheid en
evacuatie'.

zijn uitgebleven, hij het van uitermate groot belang vindt dat alle
medewerkers, zeker in een instelling voor gezondheidszorg, calamiteiten het hoofd kunnen bieden. Daarnaast zal het eigen bedrij fshulpverleningsteam voldoende bezet en toegerust worden gehouden met o.a. een eigen brandweerwagen.

Dit centrum zal worden benut om
alle medewerkers van het Spectrum Gelderland-Oost een adequate scholing te geven in hoe te
handelen bij noodsituaties ten ge
volge van brand. De organisatie
van de cursussen is in handen van
de Stichting Propuls en docent is
de heer Wunderink, commandant
van de brandweer te Vorden en
van het eigen brandweerteam van
het Spectrum Gelderland-Oost.

Verheugde gezichten bij de
organisatoren van de speelgoed- en kledingbeurs van 'Het
Kraankuikentje'. Na aftrek van
alle onkosten bleek de activiteit
in en rond de gezellig versierde
gymzaal van De Kraanvogel
maar liefst ƒ 2.750,- te hebben
opgebracht. Behalve blij met de
opbrengst toonde het bestuur
van de peuterspeelzaal zich ook
heel tevreden met uitstekende
sfeer, waarin de activiteit verliep.
VEEL LIEFHEBBERS
VOOR SPEELGOED
Veel bezoekers waren oprecht verbaast over de geweldige hoeveelheid kinderkleding en speelgoed,
die men de afgelopen maanden
bleek te hebben verzameld. Bovendien was ook voor iedereen snel
duidelijk, dat de organisatoren
heel goed op de kwaliteit hadden
gelet. En, hoewel de gymzaal bijna
te klein bleek, was men er toch in
geslaagd alles op een overzichtelijke wijze uit te stallen. Meteen bij
de opening was het al flink druk
en vloog vooral het speelgoed de
deur uit. Daarnaast hadden met

name de jeugdige bezoekers veel
belangstelling voor het zelf maken
van een bloemstukje, voor het
schminken en voor een sprongetje
op de trampoline. Verder kon er op
een echt paard gereden worden,
was er gelegenheid om een foto te
laten maken en liep er een dame
met een grabbeljurk. Vermoeid,
hongerig en dorstig publiek werd
op z'n wenken bediend.
VEILING

Onder prima publieke belangstelling veilde Hans Krabbenborg
rond het middaguur een zevental
oude geschiedenisschoolplaten
van Isings en enkele andere artikelen. Er werd flink tegen elkaar opgeboden, waarbij Hans op zijn eigen onnavolgbare, humoristische
wijze de prijs telkens nog wat verder wist op te drijven.

vooraf en bij het opruimen na afloop. De overgebleven waardevolle
artikelen (waaronder vooral nog
heel veel kleding van uitstekende
kwaliteit), werd in grote dozen gepakt en aan noodlijdende instellingen in Polen geschonken.
SPONSORING
DOOR INTERPOLIS!

Tijdens de beurs maakte de voorzitter van de peuterspeelzaal,
Wim Lenselink, ook nog bekend,
dat dankzij de bemiddeling van
Paul^ents 'Het Kraankuikentje'
een extra bedrag van ƒ 1.250,- van
Interpolis had ontvangen. Dit bedrag wordt vooral gebruikt om het
spelmateriaal van de peuterspeelzaal up-to-date te houden. Het
spreekt vanzelf, dat het bestuur
van de speelzaal zich met deze ge
ste van de verzekeringsmaatschappij uitermate dankbaar toonde.

Het trainingscentrum bestaat uit
drie gedeeltes: een leslokaal waarin de theoretische beginselen worden gedoceerd en diverse vaardigheden kunnen worden geoefend,
een container met de apparatuur
om op uitermate realistische wijze
te kunnen oefenen tijdens een
echte brand en een container
waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden in het kader van
evacuatie en oriëntatie worden beDe heer Wunderink: 'In dit voor de sproken en kunnen worden geoeregio unieke brandveiligheidcen- fend.
trum kunnen wij onze medewerkers nog beter dan voorheen ins- De officiële opening zal plaatsvintrumenten en vaardigheden aan- den op vrijdag 5 oktober a.s. om
reiken om in geval van calamitei- 16.00 uur en zal worden verricht
ten zo goed mogelijk op te treden. door de heer Van der Veen, burgeHelaas is in het recente verleden meester van de gemeente Warnsgebleken dat de gevolgen van veld, die hiermee tot uitdrukking
brand desastreus kunnen zijn en brengt dat de veiligheid van de bevaak van te voren niet realistisch volking een uitermate belangrijke
genoeg worden ingeschat. Ik ben plaats inneemt in het beleid van
uitermate verheugd dat de direc- de gemeente Warnsveld.
tie van het Spectrum GelderlandOost heeft besloten om op een Alle belangstellenden uit Warnszeer structurele manier uitbrei- veld en omgeving zijn van harte
ding te geven aan de cursussen die uitgenodigd de opening bij te wotot nog toe werden verzorgd.'
nen. Tijdens de aansluitende receptie zijn medewerkers van ProDat de voorziening in een behoef- puls aanwezig om u uitleg te ge
te voorziet blijkt wel uit het feit ven over de training t.b.v. het Specdat de regionale brandweerkorp- trum Gelderland-Oost en de moge
sen uit de omgeving en verschil- lijkheden voor andere belangstellende bedrijven reeds belangstel- lenden zoals brandweerdiensten,
ling hebben getoond om ook de overheidsinstellingen, scholen, be
opleiding van hun medewerkers drijven, etc. om in het brandveiligin dit centrum te laten geschie- Jieidscentrum trainingen te volden. De directie van het Spectrum gen. Het brandveiligheidscentrum
Gelderland-Oost, in de persoon is gelegen op het terrein van het
van de heer Vrij landt, benadrukt Spectrum Gelderland-Oost, Vordat de veiligheid van cliënten en denseweg 12 te Warnsveld, in en
medewerkers voor haar boven al- nabij het in de personeelsflat ge
les staat. Hij geeft aan dat, hoewel vestigde opleidingscentrum van
grote rampen tot nog toe gelukkig Propuls.

VRIJWILLIGERS

De organisatoren mochten voor de
beurs rekenen op de spontane
hulp van een groot aantal vrijwilligers. Die groep bleek bovendien
bereid om de handen uit de mouwen te steken bij de aankleding

TERUGKEREND EVENEMENT

Dankzij de uitstekende reacties
overweegt 'Het Kraankuikentje' om
van deze speelgoed- en kledingbeurs een jaarlijks terugkerend
evenement te maken.

Jeugdleiders in het nieuw gestoken

Cursus Engels
voor beginners
De Stichting Welzijn Ouderen
organiseert weer een cursus Engels voor beginners. Docent is
dhr. L.J. van Gulik.

De keuze van de avond wordt in
overleg met de deelnemers en
de docent bepaald.

De cursus wordt gegeven vanaf
november tot mei in de Wehme.

Opgave vóór 15 oktober a.s. bij
de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, Nieuwstad 32, tel 553405.

olitie varia
Tijdens een alcoholcontrole in de
nachtelijke uren zijn een tiental
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Groen Groep
n-Warnsveld

'Dat nieuwe groene logo van
jou zou mooi op een geel jasje
passen'; dat waren de eerste
woorden die Gerrit Wentink,
tot Jan Willen Elbrink sprak.
Er volgde een aangename en
positieve conversatie.

En zie hier het resultaat, alle
jeugdleiders van de voetbalvereniging Vorden werden dan ook door
de fa. Elbrink Groen Groep uit Vorden voorzien van een keurige
Geel/Zwarte coachjas. Jeugdvoorzitter Gerrit Koerselman, kon met

veel genoegen dit in ontvangst nemen en liet zijn erkentelijkheid gepaard gaan met het nieuwste
vaantje van de Voetbalvereniging
Vorden, welke werd overhandigd
aan de zoon (de mogelijke opvolger) van Jan Willen Elbrink.

Op de Galgengoorweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. Een bestuurder kwam met zijn auto van de uitrit Wildenborchseweg en liet daarbij de van rechts naderende personenauto niet voorgaan. Hierdoor
ontstond een aanrijding tussen
beide voertuigen. De personenauto die op de Galgengoorweg
reed werd dusdanig beschadigd
dat deze door de afsleepdienst
weggesleept moest worden.
Maandag 17 september
Bij het station van Vorden is een
damesfiets vernield die daar gestald stond. De fietstassen zijn van
de fiets getrokken, het slot is geforceerd en de beldop is verdwe
men.

Dinsdag 18 september
Bij een vrijstaande woning aan
Mispelkampdijk is geprobeerd
te breken. De cilinder van het
linderslot is venield. Het is niet
lukt het slot te openen.

de
in
cige

Tijdens een snelheidscontrole met
de lagergun hebben 7 bestuurders
een proces-verbaal gekregen voor
te hard rijden.
Donderdag 20 september
Een aan de ündeseweg geparkeerde personenauto is beschadigd geraakt. Bij terugkomst bij de auto
zag de bestuurder dat er een flinke deuk in het linker voorportier
zat. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door een ander motorvoertuig.
Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 -13.00 uur. het algemene
telefoonnr. is 0900-8844.

Bij ons zorgen
O,
v

/
J

steeds
voor het
gewenste
resultaat.

DE A C L L E

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

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

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

Week van het mais
Maisbrood

3 OKTOBER
NATIONAAL

van f3,80 nu voor ƒ 3?

Maisbolletjes

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959.

10 voorƒ 6,2 5

BUFFET

Kenia-broodje
gevuld met rietsuiker, karamel,
nootjes, kokos

We hebben vanaf heden weer

verse snijbloemen.
Ook zonnebloemen / kalebassen

Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

f 4,95 nuƒ 4,2 5

Herfstbonbons
100 gramƒ

3,95

Gradg tof z/'my £/y Mirjam Meulenbroek
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Vindt u het leuk

8
8
8
8
8
8
8
8

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN
van 7.99 voor

8 Ariel Essential
8 pak 4.05 kg è43,95
4m pak halen - f pak betalen
enige vrijwillige
8
medewerk(st)ers
8
8 pak è 39,49
Voor inlichtingen
O pak halen ^ÏL pak betalen
kunt u contact opnemen met
8
Jopie Wullink, tel. (0575) 55 32 22
of 22 22 281
8
8 f les a 1.5 liter è 2,65
w fles halen - ^ fles betalen
8
8
8 Groene Planten in vaaspot
+
8
GRASSENDAGEN bij
2
halen — i betalen
KWEKERIJ OUDOLF 88 Gall en Gall aanbieding
broekstraat 17 Hummelo
8
99
8 Grolsch kornuit
In de VW-winkel Kerkstraat 1 te Vorden
is weer plaats voor

Coca Cola

4 flesjes è 0,5 liter

van 9.99 voor

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

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)

3
3

3

ch Kippenbouten
verpakt, kg

w
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3
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Gratis huifkartocht voor de jeugd:

Dierenbuffet bij Welkoop

Honderd jaar 'Paardenfonds
Wildenborch e.o.'
Het bestuur van 'Paardenfonds
Wildenborch e.o.' geeft zaterdag 29 september ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan een receptie in 't Wapen
van Medler" aan de Ruurloseweg in Vorden. Aanvankelijk
zou deze receptie op 21 april
jongstleden
plaatsvinden,
maar moest toen vanwege de
heersende MKZ crisis worden
afgelast.
Toen het Paardefonds een eeuw ge
leden werd opgericht had dit alles
te maken met de belangrijkheid
van het paard. Het paard vormde
voor de boer zijn kapitaal. Zou een
paard plotsklaps doodgaan dan be
tekende dat voor de boer in kwestie een catastrofe. Een nieuw
paard kostte immers veel geld. Dus
werd in het voorjaar van 2001 het
"Paardefonds Wildenborch e.o."
opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de heren B. Lenselink en
H. Nijenhuis.

Op woensdag 3 oktober zijn de
rollen omgedraaid bij Welkoop
Vorden. Met de kreet "Alle
dieren aan tafel" zal eigenaar
Wim Weenk op deze middag
alle dieren uitnodigen om een
hapje te komen eten. In het
kader van dierendag staat op
deze dag namelijk het Nationaal Dierenbuffet bij Welkoop
op het programma.
Alle huisdieren uit Vorden en omgeving - met uitzondering van reptielen - kunnen op 3 oktober kennis maken met de producten van
Kenner. En na afloop krijgen ze
zelfs de voerbak gratis mee naar

huis. Kenner is met ruim 150 verpakkingsvarianten het grootste
diervoedermerk van Nederland.
Het is een puur Nederlands product waarbij de kwaliteit voorop
staat. Ook staat Kenner bekend om
zijn gunstige prijs.
In diervoeders is een trend naar
meer variatie, waarbij de levensfase en gezondheid van het huisdier
centraal staat. Hierdoor ontstaan
steeds meer keuzemogelijkheden.
Het Nationaal Dierenbuffet biedt
hierbij uitkomst! Het wordt gehouden in de vorm van een bedieningsrestaurant, waarbij de eigenaar van het dier duidelijkheid

wordt verschaft in de diverse soorten voer die het huisdier gratis
kan proeven.
HUIFKARTOCHT
Voor de jeugd wordt er op deze
middag een gratis huifkartocht ge
houden door het dorp. Kaarten
hiervoor kunnen vanaf woensdag
26 september worden afgehaald
bij de Welkoopwinkel aan de Stationsweg. De huifkartocht is een
jaarlijks terugkerend evenement
met dierendag. Vorig jaar deden er
maar liefst 120 kinderen aan mee.
Het is dus raadzaam om van tevoren kaarten te halen (zie ook
advertentie).

Huldigingen Lindes Feest

De leden betaalden jaarlijks een
rijksdaalder aan premie. De waar-

Tijdens de opening van het Lindes feest, donderdagavond in
de feesttent nabij de molen,
werden een viertal leden door
voorzitter Bert Tuinman in het
zonnetje gezet.
De heren Wim Lebbink, Henk Meyerink, Berend Koning en Henk
Snellink maken al een kwart eeuw
deel uit van de commissie die telkenjare het Lindes feest organiseert. De jubilarissen, die elk door
Bert Tuinman werden toegespro-

ken, kregen een oorkonde overhandigd, terwijl de dames bloemen in ontvangst mochten nemen. De familie Leferink werd gehuldigd voor het feit dat zij al 25
jaar lang de horeca tijdens de feesten verzorgen.
De rest van de avond vermaakten
de buurtbewoners zich uitstekend
bij de opvoering van de revue
"D'er zit muziek in", gespeeld en
gezongen door het cabaretgezelschap "Boer'nleu" uit Enschede.

Een revue die zich afspeelde op
het platteland met allerhande verwikkelingen in de relatiesfeer en
dat soort zaken.
De clou van het verhaal: "Het is zo
slecht nog niet op het platteland"!
De 7 man sterke groep met Hanna
en Gerard in de hoofdrol kreeg de
handen van het publiek continu
op elkaar.
Na afloop bleef het tot het middernachtelijk uur erg gezellig in de
feesttent.

Tijdens de bezetting kwamen 54
paarden in handen van de Duitsers. De gedupeerde boeren werden nadien door het Paardefonds
in de gelegenheid gesteld een
nieuw paard te kopen!
Momenteel zijn er circa 300 paarden in het fonds. Voor het merendeel paarden die men voor de hobby heeft zoals bijvoorbeeld het
"aangespannen paard". Het aantal
leden bedraagt 145.
Het paardefonds Wildenborch e.o.
omvat een uitgebreid gebied: Nettelhorst, Ruurlo, Hengelo, Vorden,
Warnsveld, Steenderen, Gorssel,
Barchem e.d.
Het bestuur bestaat uit: H. Bogchelman, voorzitter; J. Klokman,
sekretaris; J. Harmsen, penningmeester; J. Meuleman, vice-voorzitter en A. Gelder, 2e sekretaris.

Linde heeft een koning
en een keizer
De monarchie in het buurtschap Linde is weer voor tenminste een jaartje veilig gesteld. Sterker nog sinds afgelopen weekend heeft Linde niet
alleen een koning maar ook
zelfs een keizer! Traditiegetrouw is het vogelschieten een
onderdeel van de volksfeesten.
Zo'n 150 schutters deden vrijdagavond een poging om de vogel naar beneden te halen. De
afspraak luidde: "schieten tot
22.30 uur". Toen op dat moment het edele dier nog niet
van zijn voetstuk was gevallen,
moest er worden geloot. Niels
Groot Jebbink was de gelukkige
en werd hij door voorzitter Bert
Tuinman tot koning gehuldigd.
Eens in de vijfjaar vindt ook het
keizerschieten plaats. Een schuttersfestijn waaraan uitsluitend
personen aan mee mogen doen
die ooit al eens schutterskoning in
Linde zijn geweest. In totaal 28 koningen die zagen hoe Ben van der
Houwen tot keizer werd gekroond.
Bij het onderdeel vogelgooien voor
dames werd Mariet Lichtenberg de
onbetwiste "Knuppelkoningin van
Linde". De volksfeesten werden
muzikaal opgeluisterd door de
muziekvereniging "Sursum Corda" uit Vorden.

De jubilarissen

de van een paard bedroeg in die
tijd 75 tot 100 gulden. In 1938 telde het paardefonds 550 leden. Gezamenlijk hadden ze 794 paarden.

Een volksfeest organiseren lijkt
voor een outsider een fluitje van
een cent. Programma'tje in elkaar
draaien, de bierkraan opendraaien
en feesten maar. Toch wel heel
simpel gesteld. De zaterdagavond
in de feesttent in Linde met de
"Flamingo's" heeft een bekende
klank in de regio. Dus veel publiek. Ook zondagmorgen veel
mensen rondom de Lindese molen
op de been. Allemaal vrijwilligers
die met veel inzet een grote hoeveelheid "rommel" in no-time opruimden Rommel die de feestgangers in "the night before" hadden
achter gelaten. Ook dat behoort bij
"organiseren"!
Uitslagen:
Vogelschieten: l Niels Groot Jebbink, schutterskoning; 2 Harold
Arfman, kop; 3 H. Bloemendaal
r.vleugel; 4 H. Berends Junior
1.vleugel; 5 Andre Hietbrink,
staart.
Vogelgooien: l Mariet Lichtenberg
(knuppelkoningin); 2 Mimi kl. Bramel, kop; 3 Dorien Haaring, r.vleugel; 4 Annie Ruiterkamp, l.vleugel;
5 Bep Broekman, staart.

Dogkarrijden: l Jeanet Wesselink;
2 Janny Haaring; 3 Ellen Potappel;
4 Joke Harmsen; 5 Renske Langwerden.
Schijfschieten: l en 2 Wilbert Enzerink; 3 Erik Hulstijn; 4 Piet van
Bodegom; 5 Erik Ruiterkamp.
Geluksbaan: l Wilbert Enzerink; 2
Jan Bloemendaal; 3 Harrie Lenselink; 4 Frederieke Knoef; 5 Marga
Berends.
Gavelgooien: l Jan Bosch; 2 Gerrit
Uilenreef; 3 Gert Jan Knoef; 4 Erik
Bloemendaal; 5 Roelof Knoef.
Kegelen: l Berend Koning; 2 Christiaan Koning; 3 Berend Koning; 4
Rudi Kreunen; 5 Henny Koning.
Tollenspel: l Henry Bultman; 2
Andre Ruiterkamp; 3 Marian Ruiterkamp; 4 Ellie Berends; 5 Joke Uilenreef.
Korfbal: l en 2 Jan Bloemendaal; 3
Marjan Ruiterkamp; 4 Gert Jan
Weenk; 5 Irma Tekelenburg.
Ballenspel: l en 2 Yvonne Koning;
3 Wendy Nijland; 4 Riek Antink; 5
Riette Arfman.
Ballero: l Gerdien Bouwmeester; 2
Jan Bloemendaal; 3 Gerard Bloemendaal; 4 Jannie Lenselink; 5 Marijke Bloemendaal.
Sjoelen: l Joke Uilenreef; 2 Dinie
Lenselink; 3 Sabine Oldenhave; 4
Jannie Tuinman; 5 Jopie Hulstijn.
Boemerangbowling: l Jan Bloemendaal; 2 Marco Arfman; 3 Be
rend Koning; 4 Yvonne Koning; 5
Tinie Pellenberg.
Keizerschieten: Ben van der Houwen (keizer).
Jeugd
Vogelschieten: l Marlon Kornegoor; 2 Erik Menkveld; 3 Koderic
Kreunen; 4 Bram Menkveld; 5 Marlon Kornegoor.
Jongens 7/8 jaar: l Steven Hietbrink; 2 Erwin Menkveld; 3 Jeroen
Boogaard.
Idem 9/10/11 jaar: l Luuk Heuvelink; 2 Torn Berends; 3 Roy Polman.
Idem 12/13/14 jaar: l Danny Mombarg; 2 Richard Sleumer.
Meisjes 7/8 jaar: l Rosa Bettink; 2
Sabrina Ruiterkamp; 3 Romey Knoef.
Idem 9/10/11 jaar: l Sandra Klein
Haneveld; 2 Els Berenpas; 3 Esther
Menkveld.
Idem 12/13/14 jaar: l Pauline Teunissen; 2 Lilian Engel.
Stoelendans: l Sandra Klein Haneveld; 2 Lilian Engel; 3 Renske Bargeman.

de euro wordt van ons allemaal

Ondernemers opgelet
Uw klanten betalen vanaf l januari met euro's, maar
hebt u dan ook euro's in uw kassa om terug te betalen?
Voor iedere ondernemer geldt dat de basisvoorraad tijdig besteld moet zijn door middel
van het speciale bestel- en registratieformulier. Wanneer u nog geen bestelling heeft geplaatst doe dit dan per omgaande, anders kunnen wij uw aanvraag niet meer tijdig
doorleiden naar de Nederlandse Bank.
Geen bestelformulier ontvangen?
Neem contact met ons op, dan zorgen wij er voor dat u per omgaande een
bestelformulier ontvangt met daarbij een folder met vuistregels. Hiermee kunt u
eenvoudig berekenen hoeveel euro's u als startvoorraad nodig heeft.

Vanaf l oktober zijn wij
maandags
de gehele dag gesloten

DAVODTA
BLOEMEN - PLANTEN
WOONACCESSOIRES

Zutplienseweg 5 • Vorden • Tel. 0575-5513.V»

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die
kinderen de kans geven zich op evenwichtige en
speelse wijze te ontwikkelen. Dat is goed voor
hen en voor uw eigen woon-omgeving!

Voor horecaondernemers met speelautomaten is het daarnaast van belang om voldoende
l- en 2 euromunten in voorraad te hebben. Hiervoor zijn bij de bank speciale
bestelformulieren verkrijgbaar.
Zorg voor een soepele invoering van de euro binnen uw bedrijf en bestel nu!

Wij zijn er klaar voor, u ook?

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op
onze site www.jeugdfonds.nl.

Rabobank

JantjeGBeton
X

Graafschap-West

Postbus 85233
3508 AE Utrecht
Tel. (030) 244 70 00

telefoon: (0575) 55 81 00
e-mail: graafschap-west@tref.nl

Word donateur: giro 1247

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

o

De nieuwe
Breigarens
en de nieuwe
Breiboeken
voor het
winterseizoen
2001/2002
nu bij ons verkrijgbaar

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 750 Mhz, 128 M ^
AMD Duron 800 Mhz, J::28 IvWrit'
AMD Athlon Thundörbtrct; 1::»;
AMD Athlon Thunderbird: I,£

v.a. f 1.645,f 1.645,uddisk BBMfc f 1.725,.jjsr
I f 1.925,ddisk
M2.045,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thundör
NVidia Riva TNT2 32
AMD Athlon Thunde
Geforce 2 MX 32 Mb
PC- 133 MHz..
VGA. AC '97
1 ,44MB DiskdrivepMillf

1 2.145,III? 2.245,HJIetjesPC)
N&j$ferkkaart,
oitVÜeel Muis.

':: "Opfóëfe;
17 inch monitor f 429,- • i.p.v. CD-Rom een Liteun IPx 10 x 32 CD-RewrïtWiii,• i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-Speler f 49,- • TFT monitor v.a. f 999,- • HP 840C
Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • ACER USB Scanner f 189,• Andere onderdelen op aanvraag.

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

Interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 ABWarnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Antoniuskerk op deTV
Voor het eerst krijgt het 'Museum voor Heiligenbeelden' in de
Antoniuskerk ook belangstelling van de vaderlandse televisie. In het KRO-programma
'Rondom kerk en kroeg1 wordt
namelijk aandacht besteed aan
het onderwerp 'nieuwe bestemmingen van kerkgebouwen die
gesloten zijn'. Een belangrijk
deel van deze uitzending van
een halfuur is gewijd aan de geslaagde poging om de Antoniuskerk op de Kranenburg in te
richten als beeldenmuseum.
In andere plaatsen worden kerken
gesloopt of ingericht als uitvaartcentrum en zelfs als partycentrum
inclusief gokkasten. Er blijkt uit
het programma dat er veel waardering is Voor de nieuwe bestemming van de Kranenburgse kerk
die niet alleen passend is bij het
karakter van het kerkgebouw
maar bovendien een redelijke ze
kerheid biedt voor de toekomst.
Diverse vrijwilligers van het museum komen aan het woord.
De uitzending van dit door de
ramp in Amerika uitgestelde programma is op woensdag 26 september om 16.32 uur op Nederland 1. Op donderdag 27 september zal het worden herhaald om
12.07 uur ook op Nederland 1.
Verder is het nog van belang te wijzen op het feit dat na een zeer
voorspoedig seizoen met in dit
tweede jaar een redelijke stijging
van het aantal bezoekers het museum op donderdag 25 oktober tijdelijk zal worden gesloten. De ho-

ge stookkosten om de kerk te verwarmen wegen dan niet meer op
tegen de opbrengst van de entree
gelden. Bovendien wordt de kerk
daarna voor een deel opnieuw ingericht met een grote en bij zonde
re collectie kerstgroepen en -stallen die in de maand december tijdens vier lange weekenden te be
zichtigen zijn. Vorig jaar is 'Kerst
op de Kranenburg' door ruim 2000
mensen bezocht die ook hebben
genoten van het prachtige klankbeeld 'De geboorte van de kerststal'
van Fons Rouwenhorst. Dit jaar is
een Amsterdamse verzamelaar be
reid gevonden zijn collectie te tonen en is ook het klankbeeld weer
te zien. Het belooft voor veel be
woners van deze regio een zinvolle
traditie te worden in de decembermaand want nu al blijkt de be
langstelling erg groot te zijn. Nadere berichten over de openstelling in december volgen.
Tenslotte is intussen een aantal
bandjes gereedgekomen voor be
zoekers die nog tot 25 oktober a.s.
een wandeling langs de beelden
willen maken met behulp van een
mini-afspeler. Het is de bedoeling
daar nu nog wat ervaring mee op
te doen zodat volgend jaar een groter aantal van deze afspelers met
een bandje beschikbaar komt. Al
wandelend langs de beelden hoort
u bij elk beeld een kort verhaal
over de heilige waar u dan voor
staat. Het gaat om een proef dus er
zijn voor bezoekers geen kosten
aan verbonden. Het museum is
nog tot 25 oktober elke dinsdag,
donderdag en vrijdag te bezichtigen.

PKV nieuws
Uitslag Jongdierendag gehouden op 15 september 2001 bij de
Fam. Sloëtjes aan de Schutte
straat.

Mooiste dier jeugdlid: Hollander
van Saskia Looman. Totaal winnaar konijnen: Hollander van T.H.
Janssen.

HOENDERS
Mooiste grote hoen: Australorp
van E.H. Ruesink. Mooiste grote
hoen op l na: Zilverpatrijs van H. v.
Heerde. Mooiste dwerghoen: Vorwerk kriel van H. v. Heerde. Mooiste dwerghoen op l na: Amrock
kriel van J. Pardijs. Mooiste dier
jeugdlid: Hollands hoen van Bart
Tiessink.

Uitslag prijsvraag Country Living
Fair 2001 waar wij op uitnodiging
van LTO aanwezig waren (aantal
eieren: 89 stuks). Ie prijs: Cyril
Voskamp te Vorden. 2e prijs: T.
Koetsier te Klarenbeek. 3e prijs:
Myriam Jansen te Eefde, J.H. Waterink te Hardenberg, Heleen
Lenderink te Hengelo.

SIERDUIVEN
Mooiste sierduif: Arab. trommelduifvan W. Rietman.
KONIJNEN
Mooiste grote rassen: Franse Hangoor van J.F.H. Dekkers. Mooiste grote rassen op l na: Groot Lotharinger van mevr. Borgman-Berenpas.
Mooiste midden ras: Rode Nieuwzeelandervan H. Rietman. Mooiste
midden rassen op l na: Angora
van Comb. 't Welletje. Mooiste
kleine rassen: Hollander van T.H.
Janssen. Mooiste kleine rassen op l
na: Klein Lotharinger van T.H.
Janssen. Mooiste dwergrassen:
Ned. Hangoordwerg van A. Eggink.
Mooiste dwergrassen op l na: Ned.
Hangoordwerg van T.H. Janssen.

Uitslag prijsvraag 'met de fiets
de boer op'
Op uitnodiging van de organisatie
'met de fiets de boer op' te Henge
lo hadden wij, op 21 juli jl., onze
stand opgezet bij de fam. Ruiterkamp, Lindeseweg 26 te Vorden.
Voor dit evenement was veel be
langstelling, evenals voor onze kippen, konijnen en duiven. Ook deed
een groot aantal bezoekers mee
aan onze prijsvraag, die bestond
uit het raden van de oorlengte van
een Franse hangoor. Dat dit toch
nog wel moeilijk was, bleek uit het
feit dat er totaal 2 deelnemers waren die de juiste lengte hadden ingevuld, nl. 39,7 cm. De gelukkige
winnaar, na loting, was D.G. Nijenhuis te Ruurlo.

in Concert
Op zondag 7 oktober geeft het
Nationaal Kinderkoor een middagconcert in de Martinuskerk
te Warnsveld. De toegang is vrij.
Dirigent is Wilma ten Wolde.
Het concert vormt de afsluiting
van een studieweekend van het
Nationaal Kinderkoor in de regio
van Zutphen. Op het programma
staat muziek van o.a. Purcell,
Rachmaninov, Dowland, Poulenc
en van Veljo Tormis, een internationaal bekende componist van
koormuziek uit Estland. Van Tormis wordt een stuk gezongen op
een tekst uit de Kalevala, het Finse
nationale epos. De tekst gaat over
herderinnetjes die aan het eind
van de dag met hun kudde weer
naar huis worden geroepen. Dit
luide roepen over het stille Finse
land naar de overzijde van een
meer, heeft Tormis heel mooi verbeeld in zijn compositie voor kinderkoor.
Het Nationaal Kinderkoor werd in
1989 opgericht door de SNK te
Utrecht, het landelijk instituut
voor de koorzang. Sinds vorig jaar
staat het koor o.l.v. Wilma ten Wolde. Het Nationaal Kinderkoor stelt
zich tot doel om jong zangtalent
op te sporen en tot bloei te brengen. Meerdere keren per jaar worden er landelijke audities gehouden. De koorleden zijn in de leeftijd van acht tot zestien jaar en wonen verspreid over het hele land.
Wekelijks komen de kinderen bijeen in een aantal 'lesplaatsen' die
min of meer in hun woonomgeving liggen. Momenteel zijn er lesplaatsen in Amsterdam, Den
Haag, Utrecht, Zuidwolde (Drenthe) en sinds dit jaar ook in
Zutphen. Eens in de maand komen de kinderen voor een studiedag of studieweekend bij elkaar.
Het Nationaal Kinderkoor werkt
regelmatig mee aan producties
van de Nederlandse Opera, en de
grote Nederlandse orkesten, zoals
het Koninklijk Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest. Het koor nam verschillende
CD's op en gaat regelmatig naar
het buitenland. Als de kinderen 16
jaar zijn, moeten ze het kinderkoor verlaten, zij kunnen dan auditie doen voor het Nationaal
Jeugdkoor.
Wilma ten Wolde studeerde koordirectie en kerkmuziek aan het
Rotterdams Conservatorium bij
Barend Schuurman. Aan de Rijksuniversiteit studeerde zij muziekwetenschap. Zij leidde diverse kamerkoren in Nederland, maar
ging zich steeds meer interesseren
voor de kinder- en jeugdkoorzang.
Zij specialiseerde zich o.a. in de
ontwikkeling van de kinderstem.
Vanaf de oprichting in 1987 leidt
zij de Koorschool Viva la Musica in
het Drentse Zuidwolde. Zij behaalde met haar koren diverse nationale en internationale prijzen.
Wilma ten Wolde is artistiek leider van het Nationaal Kinderkoor
en van het Nationaal Jeugdkoor.

WSEK8LAD CONTACT
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Stichting Restauratie
St. Janskerk
Het nieuwe seizoenprogramma, voor de 24ste keer alweer,
van de Restauratieconcerten in
de Zutphense St. Janskerk is
weer uit.
Een concertserie, waarvoor zoals
vaker, beroepsmusici uit binnenen buitenland naar Zutphen komen om in deze schitterende en
sfeervolle ambiance hun steentje
bij te dagen voor het verdere herstel van deze bijna 800 jaar oude
binnestadskerk in Zutphen.
Een concertreeks ook, die in de
loop der jaren een brede en ge
waardeerde belangstelling geniet
tot ver buiten onze regio.
De vele jaren gefaseerde restauratie van dit middeleeuws monument, kan nu dankzij een toekenning van de Kanjersubsidie in dit

voorjaar nu eindelijk worden afge
rond. Hoezeer ons dit succes, na
zoveel inspanningen wordt gegund, bleek uit de vele hartelijke
en welgemeende felicitaties die
wij mochten ontvangen.
Inmiddels zijn de steigers weer ge
plaatst en is het werk voor de laatste fase na de bouwvakvakantie na
ruim tweeïnhalf jaar weer hervat.
Alles is erop gericht deze gigantische klus in het voorjaar van 2004
af te ronden en kerk en orgel met
Pinksteren 2004 weer feestelijk in
gebruik te nemen.
Met deze muziekuitvoeringen
houden we niet alleen de aandacht op dit monumentale ge
bouw gericht, maar is zij vooral be
doeld om het eigen aandeel van
ca. 1,6 miljoen gulden in de restauratiekosten aan te vullen.

Centrum voor Reiki
Vanwege de grote belangstelling voor Reiki zijn er weer
nieuwe data bekend waarop
Reiki cursussen worden gegeven.

Weet wel dat Reiki nooit in de
plaats van de reguliere medische
zorg komt! De komende tijd zijn er
weer verschillende cursusmoge
lijkheden.

Veel mensen kiezen voor Reiki omdat zij op zoek zijn naar innerlijke
rust en ontspanning of naar een
alternatieve, ondersteunende ge
neeswij ze die samen gaat met ge
wone medische behandelingen.

Deze worden verzorgd door üa
van 't Veen-Koek, Reikimaster.
Vraag dan vrijblijvend de folder
aan, tel. 0575-513380 (zie ook de
advertentie).

Honingmarkt
De vereniging tot Bevordering
van de Bijenteelt houdt op zaterdag 29 september weer een
honing- en milieumarkt op de
Houtmarkt in Zutphen.
De imkers zijn het hele seizoen be
zig om te zorgen voor een honingproduct. Het redelijke weer heeft
ervoor gezorgd dat er een aanvoer
is van Nederlandse bloemen- en
raathoning van prima kwaliteit. In
verband met de vele regen zal er

beperkte Nederlandse heidehoning
van dit jaar worden aangeboden.
Bovendien zullen imkersartikelen
verkrijgbaar zijn en kunnen be
langstellenden door een imker
worden geïnformeerd over het
houden van bijen als hobby. Ook is
er een observatiekast met een bijenvolk aanwezig. De imkerij is dus
niet alleen zo maar een fascineerde
liefhebberij, maar is bovendien onmisbaar voor de vruchtvorming van
veel heesters, bloemen en bomen.

Achterhoekse wandelgids
verschenen
Wie aan de Achterhoek denkt,
denkt aan een landschap met
bossen weilanden. Een streek
met prachtig natuurschoon,
frisse lucht en volop rust en
ruimte. Ideaal voor het maken
van een wandeltocht dus. In het
westelijk deel van de streek is
een negental natuurwandeltochten van routebordjes voorzien. Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme heeft zojuist een
fraai uitgevoerde wandelgids
op de markt gebracht met alle
negen routes. De gids kost
ƒ15,00 c.q. € 6,81 is verkrijgbaar
bij de VWs of via WWW.achterhoektoerisme.nl
DUIDELIJKE KAARTEN
In de gids worden niet alleen de
routes zelf aangegeven, maar ook
de bezienswaardigheden onderweg krijgen alle aandacht. Van ie
dere tocht is een duidelijk kaartje
met ingetekende route en een
tekst met beschrijving van be
zienswaardigheden aan de route
opgenomen. Daarnaast is voor de

gebruiker nuttige informatie over
horecagelegenheden onderweg
vermeld. Een overzichtskaart
toont de ligging van de verschillende trajecten. De gids heeft een
formaat van 12 x 21 cm en een omvang van 38 pagina's.
ROUTE
De opgenomen routes hebben verschillende afstanden, variërend
van 3,5 tot 17 kilometer, zodat
voor elke wandelaar wel een route
naar zijn smaak voorhanden is. Bovendien zijn twee routes met elkaar te combineren, waarmee de
echte langeafstandswandelaar ook
aan zijn trekken kan komen. Verschillende routes kunnen overigens onderweg worden ingekort.
De bewegwijzering is heel duide
lijk: aan de routes staan paaltjes
met een zeshoekig logo met daarop twee wandelaars plus de naam
van de betreffende route. De routes bevinden zich grofweg in het
gebied tussen Zutphen, Lochem
en Ruurlo, ook wel de Graafschap
genoemd.

Korting • Korting • Korting • Korting • Korting • Korting
De nieuwe gids is - speciaal voor lezers Contact - tijdelijk met korting
verkrijgbaar. Tegen inlevering van dit artikel bij een van de VWs in
de Achterhoek betaalt u geen ƒ 15,- maar slechts ƒ 12,50.
Per ingeleverd artikel kan één exemplaar van de routegidsen met
korting worden gekocht. Deze kortingsactie is geldig t/m l oktober a.s.
Contact - Contact - Contact - Contact - Contact - Contact

G.H. Sterringa
huisarts

1 t/m
9 oktober
geen praktijk
Voor patiënten met de
letter A t/m K
wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Rabobank Graafschap-West houdt op donderdag 1 1 oktober aanstaande haar jaarlijkse
algemene vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Bakker te Vorden en begint
om 20.00 uur.
Verkorte agenda
- Opening

Voor patiënten met de
letter L t/m Z
wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 55 16 78

- Notulen vorige vergadering
- Jaarrekening 2000
- Decharge
- Benoeming leden bestuur en raad van toezicht
- Mededelingen en rondvraag
- Pauze
- Presentatie door Toon Gerbrands
- Sluiting
De volledige agenda.de notulen van de vorige algemene vergadering, de jaarrekening 2000
en de overige stukken liggen vanaf vandaag voor leden ter inzage op onze kantoren.

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A. gevestigd te Vorden

je^i^fTK/
op Mri kop l

Steun
de Nie
Giro 8

Rabobank

De hele maand oktober is het espressomaand.
Onder het motto professionele hulp nodig
houden Echte Bakker van Asselt in Vorden
en Warnsveld en Bakkerij Joop in Vorden
Zutphenseweg 18, Vorden
van 1 oktober t/m 3 november een espressoactie.
Bakker van Asselt en Bakker Joop hebben in oktober speciale actiepakketjes met producten voor bij een kopje espresso
of gewone koffie waarbij de klant kans maakt op een professionele espressomachine ter waarde van f 1000,--

Echte Bakker
VAN ASSELT

Koop heerlijke bakkerijproducten en maak kans op de fantastische
espressomachine voor professionals (winkelwaarde f 1.000,-) !

Laat de winter maar komen,
wij zijn er klaar voor.
Nu volop voorradig:

• Wintertruien
• Pantalons
• Loden Dames en Heren jassen
• Overhemden
• Handschoenen en Kousen
• Fleece jassen en fleece mutsen

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot het bijwonen van de LEDENVERGADERING. Deze zal gehouden worden maandag 8 oktober in de gemeenschapsruimte van de basisschool "Het Hoge", aanvang 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening, voorstellen nieuwe directeur.
2. Notulen van de vergadering van 2 oktober 2000.
3. Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge".
4. Financieel verslag over 2000.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Verkiezing leden van de MR (zie onder b).
9. Jaarverslag van de oudercommissie.
10. Verkiezing leden van de oudercommissie (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door een expert op het gebied van kinder-EHBO, over o.a. het voorkomen en behandelen van
brandwonden.
14. Sluiting.
abc-

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Arie Winkel. Het bestuur stelt voor in zijn plaats de heer Henk
Olthaar.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Henk Hovenga. De MR stelt voor in zijn plaats de heer Hans
Boers,
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Willemien Steenblik. De oudercommissie stelt voor in haar
plaats Marjet Rietveld te benoemen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen namen van tegenkandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

'steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefon (0575) 55 12 72

Namens het bestuur,
Gerhard Krajenbrink (secretaris)
p.a. Het Hoge 36, 7251 XX Vorden

'Als je kind
een nierziekte
heeft, zet dat
je teven
op z'n kop'

MEUBELMAGAZIJN
LEEGVERKOOP
BIJ
GERRIT ONSTEN K
IN HENGELO GLD.
U KUNT ER TERECHT VOOR DIVERSE KOOPJES
VAN DRAAISTOELEN, EETHOEKEN, KASTEN,
BANKSTELLEN, SALONTAFELS, RIETENSTOELEN,
DRESSOIRS, T.V.- EN STEREOMEUBELS EN INRUIL MEUBELS

ALLES DIRECT LEVERBAAR

26 - 27 - 28 SEPTEMBER
VAN 10.00 TOT 21.00 UUR

29 SEPTEMBER
VAN 10.00 TOT 17.00 U U R

TOT ZIENS BIJ ONS IN DE TENT
GERRIT EN RIA ONSTENK
MOLENENK 20
HENGELO GLD.
TEL. (0575) 46 31 53 - 46 35 04

Steun de clubs,
koop een lot!
Opgelet u kunt de lotenverkopers
van de Grote Gubactie weer aan uw
deur verwachten. Zij zijn lid van een
vereniging uit uw buurt. Ze verkopen
loten waarvan 80% van de
opbrengst direct in hun clubkas
belandt
Deze verenigingen kunnen het
geld goed gebruiken.
Bijvoorbeeld voor
het jaarlijks jeugdkamp of de aanschaf van nieuwe instrumenten,
maar ook clubhuizen worden met
de actie-opbrengsten verbouwd.

Doe mee en win
Natuurlijk
koopt u in de
eerste plaats
een lot om de
club te steunen. Maar dat
is niet alles: u
maakt zelf ook
kans op de hoofdprijs van twee ton
belastingvrij, een exotische vakantie
of één van de 40.000 andere prijzen
met een totale waarde van 1,8 miljoen gulden.

Meer
weten?
Meer informatie
over de Grote
Clubactie vindt
U op:

www.c/ubacf/e.n/ of via
013 - 455 28 25

GROTE CLUBACTIE
Postbus 90100, 5000 IA Tilburg
iel 013 - 455 28 25
www.dubactie.nl

in het oog
springend..
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis

Autobedrijf Groot Jebbin
27 - 28 - 29 - 30 SEPTEMBER

hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de
specifieke wensen
van u!
Wii maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend
resultaat!

M I N I M A L E INRUIL:

OF FL. 3.000,- BOVENOP
DE ANWB/BOVAG-KOERSLIJST
• keuze uit meer dan 80
occasions van alle merken
• zonder inruil hoge kortingen

Nationale Auto Pas
Kilometerteller Certificaat
087 l 45

Wij zijn daarin uw
partner.

• auto's vanaf fl. 7.500,• diverse Daewoo Company Cars
^maanden garantie d.m.v. BOVAG-garantie
(vanaf fl. 7.500,- aanschafwaarde)

Verzekerings- en
specialisten aanwezig.
OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG 27 SEPTEMBER VAN
VRIJDAG
28 SEPTEMBER VAN
ZATERDAG
29 SEPTEMBER VAN
ZONDAG
30 SEPTEMBER VAN

d r u k k e r i j Weevers

SHOW:
l O TOT 18 UUR
l O TOT 20 UUR
l O TOT 18 UUR
IOTOT 17 UUR

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH
Postbus 22, 7250 AA

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Autobedrijf Groot JebbinkV.O.F. BOVAG

ISDN 555678
E-mail:

R O N D W E G 2 TE V O R D E N

weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Genoemde actie is alleen geldig van 27 t/m 30 september 2001 en geldt niet in combinatie
met andere aanbiedingen. Handelaren uitgesloten.

Website kankerbestrijding
Internetgebruikers kunnen gemakkelijk aan wetenschappelijk
verantwoorde voorlichting over
kanker komen. Gewoon surfen
naar de website van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF):
www.kankerbestrijding.nl
Daar staat een schat aan informatie over kanker, kankerpreventie, vroege ontdekking van
kanker, behandelingen, of over
bijvoorbeeld leven met kanker

en omgaan met kanker in je
gezin. Het is een uitgebreide
site, ook met informatie over
kankeronderzoek of over beurzen en subsidies van het KWF.
En natuurlijk ook over manieren
om het KWF te steunen.

kerbestrijding in 2001 van 3 - 8
september. De Nederlandse
Kankerbestrijd ing/Koningin
Wilhelmina Fonds is te herkennen aan de Rode Krab en het
CBF-Keurmerk voor Goede Doelen.

Wie de collectant mist ^m
kan een gift overmaken op giro 26000 f|p
t.n.v. Koningin Wilhelmina
Fonds, Amsterdam.

DANKZIJ GIFTEN

N E D E R L A N D S E

De site is mogelijk gemaakt
door iedereen die het KWF
steunt, bijvoorbeeld tijdens de
jaarlijkse collecte voor de kan-

KANKERBESTRIIDING
KONINGIN WILHELMINA FONDS
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam

m
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De oude boerderij 'De Koesterd'
aan de Broekstraat in Hummelo, waar de kwekerij van Anja
en Piet Oudolf is gevestigd staat
in het weekend van 6 en 7 oktober geheel in het teken van Siergrassen.
Voor tuinliefhebbers en kenners
van tuinarchitectuur is de naam
Piet Oudolf zowel binnen als buiten onze landsgrenzen bekend. In
zijn ontwerpen maakt hij veelvuldig gebruik van siergrassen, iets

wat ook vele tuinliefhebbers ontdekken als een middel om de ge
vestigde structuur te doorbreken.
Siergrassen vragen weinig onderhoud, hebben een sterk karakter
en doen vaak overweldigend aan.
Omdat er in deze tijd van het jaar
vele bloemen al zijn uitgebloeid
zorgen de grassen, die nu eigenlijk
op zijn mooist zijn, voor een geweldige entourage. Belangstellenden kunnen de kwekerij en de privetuin bezoeken. Er zijn boeken te

koop over tuinarchitectuur en allerlei andere tuinboeken door Architectura & Natura. Verder is Rita
van der Zalm (alleen op zaterdag)
aanwezig met vele soorten bollen
en is er een eenvoudige catering.
Bezoekers zijn op beide dagen welkom. Toegang is gratis m.u.v. de
privetuin. De kwekerij is het beste
te bereiken vanaf de weg ToldijkHummelo (Torenallee). Voor openingstijden zie de advertentie
elders in dit blad.

F3 v.v. Vorden palet eerste prijs
van het seizoen 2001-2002

Dhr. H. Enthoven, 79 - 54.86%; 4
Mw. Fuhri Snetlage/Hr. Fuhri
Snethlage, 72 - 50,00%; 5 Mw. M.H.
Scholten/Dhr. J.H. Scholten, 71 49,31%; 6 Mw. K. Vruggink/Mw.
C.E. Smit, 64 - 44,44%; 7 Mw. M.J.T.
Steenbeek/Hr. H. Groot Bramel, 53
- 36,81%; 8 Mw. A.W. van Gastel/
Mw. N. Hendriks, 48 - 33,33%.
Groep: B
I M w. U.J. de Bruin/Dhr. K. Snel,
123 - 54,91%; 2 Mw. L. Polstra/Dhr.
S. Polstra, 107 - 47,77%; 3 Mw. H.M.
de Jonge/Mw. A.W. van Manen, 104
- 46,43%; 4 Dhr. H. Wagenvoorde/
Dhr. H. Holtslag, 102 - 45,54%; 5
Mw. JJ. Vreeman/Dhr. G.H. Vree
man, 100,6 - 44,91%; 6 Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Stertefeld, 94 41,96%; 7 Mw. W. Gerichhausen/
Mw. A. den Elzen 91,6 - 40,89%; 8
Mw. I. v. Alphen/Mw. W. Warnaar,
89,6 - 40,00%; 9 Mw. L. Lamers/Dhr.
H.J. Kip, 82,6 - 36,88%; 10 Dhr. A. de
Bie/Dhr. L.W. Harmsen, 81 - 36,16%;
II Dhr. J. Duinkerken/Mw. P. v.d.
Vlugt, 80,6 - 35,98%.
Groep: C
l Mw. H. Dam/Mw. R.F. Vredenberg, 54,4 - 56,67%; 2 Mw. J. de
Vries/Dhr. H. Lenderink, 49 51,04%; 3 Mw. J. Machiels/Mw. E.
Kamp, 45 - 46,88%; 4 Mw. P. v.d.
Ven/ Mw. M. Koekkoek, 39,6 41,25%; 5 Mw. G. Kriek/Mw. M. de
Leeuw, 33,6 - 35,00%; 6 Mw. W. Tolkamp/Mw. T. Hooyveld, 33,4 34,79%; 7 Mw. M.B. Brinkman/
Mw. H. Coppiëns, 33 - 34,38%.

Rabo ronde van
Hengelo gewonnen
door Rudi Peters
De R.T.V. organiseerde zondag de
Rabo ronde van Hengelo ondanks
de regen die in de Ie wedstrijden
viel waren de R.T.V. resultaten goed.
Rudi Peters won de wedstrijd bij de
sportklasse B/veteranen hij reed

Bloemenactie voor
jubileumtentoonstelling
Vogelvereniging 'De Vogelvriend'
houdt deze week weer haar
jaarlijkse bloemenactie.
Net zoals andere jaren is de
opbrengst bestemd voor de tentoonstelling, waar de leden het
kweekresultaat van het afgelopen
jaar presenteren.
Alleen organiseert de Vordense vogelvereniging dit jaar geen kleine
wedstrijd voor de eigen leden,
maar een Open Nationale wedstrijd. Vogelvereniging "De Vogelvriend" viert dit jaar namelijk
haar 50-jarig jubileum en het bestuur van de vereniging vond dit
reden genoeg om een grote wedstrijd naar Vorden te halen. Het bestuur gaat er vanuit dat er circa
duizend vogels komen. Omdat zoveel vogels niet in het Stampertje
van het Dorpscentrum passen,

Op zaterdag 15 september a.s.
vond wederom het jaarlijkse
Zwaluwen jeugdvoetbaltoernooi
plaats.

onder het motto: 'Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes'.

Dit toernooi wordt al gedurende
vele tientallen jaren georganiseerd en de opbrengst komt ten
goede van de gehandicapte jeugd
in Nederland. Er werd gevoetbald

De F3 van de v.v. Vorden was te gast
bij v.v. Zutphania uit Zutphen en
was ingedeeld in poule 7. De F3
bleef in deze poule ongeslagen
door resp. Gazelle Nieuwland F3
en Warnsveldse Boys F4 met 1-0 te

Basketball Lay-Up
meiden

te zien of ze door willen gaan. De
trainingen zijn op woensdagmiddag
in sporthal De Kei in Warnsveld.

Het afgelopen seizoen kende het
nieuwe Lay-up een prima start met
een goede tweede plaats op een
toernooi in Almelo. Genoeg reden
om door te gaan met de trainingen, wedstrijden en toernooien.
Meiden van 10 tot ongeveer 14 jaar
die die ook zin hebben om op hun
eigen niveau te gaan basketballen
kunnen 3 trainingen meedoen om

de Snoekbaars
HSV de Snoekbaars organiseerde
in de Berkel de laatste viswedstrijd
van het seizoen. Er werden 120
vissen gevangen met een totale
lengte van 2031 cm. Ie H. Golstein
21 stuks, lengte 363 cm. 2e J. Groot

verslaan. Vervolgens werd Erica '76
onder de voet gelopen de scheidsrechter had een stand van 9-2 op
het wedstrijdformulier vermeld
maar dat was meer omdat hij inmiddels de tel was kwijtgeraakt,
terwijl ook de laatste wedstrijd te
gen Be Quick F4 met 2-0 werd ge
wonnen. Dit leverde de F3 van v.v.
Vorden een prachtige beker op.

Jebbink 18 stuks, lengte 309 cm. 3e
R. Ilbrink 14 stuks, lengte 220 cm.

met 6 renners de finale in en wist
deze cours danook winnend af te
sluiten ondanks het zeer gladde
wegdek. 2e werd Tonny v. Dam uit
Elburg en 3e was Marty Fransen uit
Andelst. In de sportklasse A wedstrijd won Robertjan Zweers uit Eefde hij reed in de finale weg uit een
kopgroep van negen renners waarbij 3 RT.Vers, er was geen samenwerking meer en Zweers won ge
heel uitgewoond nog nipt voor Barend Verhagen uit Woerden. De
RT.V.-ers werden uiteindelijk 7e Pe
ter Makkink 8e Alfred Mol 9e Reynold Harmsen en 10e werd Edwin
Maalderink tegenwoordig wonend
in Eist. De R.T.V. zorgde ook voor
een 50+ wedstrijd hier komen de
renners van 50 en ouder opaf zonder voorinschrijving de heren ble
ven danook veelal thuis zeker nu
het weer niet optimaal meewerkte
een 20 tal oudtjes gingen danook
van start. Toch was er veel strijd
winnaar werd de beul uit Tiel Piet
de Haas voor Hans v Bavel en Dirk v
Sassen. Voor al deze wedstrijden
werd er een Rabo dikkebandenrace
verreden voor de jeugd van 8 t/m
12jaar. Een twintigtal rennertjes
kwamen aan het vertrekde navolgende uitslagen kwamen hier uit
voort: 6-7 en 8 jarigen winnaar Sesse Bulten uit Hengelo; 2e Sijs Welbert uit Hengelo; 3e Gerty Mooy uit
Hengelo. 9 en 10 jaar winnaar Herman Lubbers uit Hengelo; 2e Wille
kev d Weer uit Hengelo; 3e Sjoerd
Eskes uit Hengelo. Ook in de oudste
categorie was er volop strijd de
jeugd t/m 13 jaar winnaar werd
Frans de Vries voor Ruud Hendriks
en Roy Polman allen jeugd uit het
gelderse Hengelo een dorp met
jong wielertalent. De Baakse R.T.V.
er Paul Wolbrink reed zijn laatste
junior criterium in Eindhoven hij
behaalde daar een 14e plaats dit alles gebeurde in zeer sterk bezette
wedstrijd.

wijkt de vogelvereniging uit naar
het Pannekoekrestaurant Kranenburg. De wedstrijd zal op 27 en 28
oktober plaatsvinden.
Omdat een grote wedstrijd ook
een grote begroting met zich
meebrengt, zal 'De Vogelvriend'
op meer dagen bloemen verkopen
dan andere jaren. Naast de traditionele zaterdagmorgen (29 september) is dat op donderdag 27
september en vrijdag 28 september. Zowel 's middags als 's avonds
zijn de leden van de vogelvereniging met bossen snijbloemen in
de straten te vinden. Net zoals vorig jaar zal ook een groot deel van
het Vordense buitengebied worden aangedaan. De leden van de
jubilerende "De Vogelvriend" hopen op een groot support van de
Vordense bevolking om deze actie
te laten slagen.

Oude appel- en perenrassen
De NPV( Noordelijke Pomologische Vereniging) regio oost, organiseert zaterdag 29 september een determineerdag " oude
appel- en perenrassen", welke
wordt gehouden bij Erve
Brooks/ Erve Niehof in Gelselaar. Belangstellenden kunnen
daar vanaf s'morgens terecht
om de naam van het ras van
hun onbekende appel- of perenboom te laten bepalen.

Het is bekend dat er in Gelderland
op boerenerven en in historische
Bridgen
dorps- en stadshuizen nog heel
wat oude, onbekende appel- en pe
BRIDGECLUB BZR
renrassen voorkomen. Er is de laatGroep: A
ste jaren weer sprake van een herl Mw. J. Klaasen/Mw. M. Mouwen, nieuwde interesse in dit unieke
totaal 98 - perc. 68,06%; 2 Dhr. P.R.J. culturele erfgoed. Op diverse
den Elzen/Dhr. G. Hissink, 91 - plaatsen in het land zijn werk63,19%; 3 Dhr. J.W. Costermans/ groepen actief die oude rassen

identificeren en verzamelen. Ook
de Noordelijke Pomologische Vereniging zet zich in voor het in
kaart brengen en behoud van historische vruchtboomrassen. Zij
wordt graag van het bestaan van
dergelijke oude rassen op de hoogte gebracht. Mede door haar inspanningen kunnen deze rassen
dan voor het nageslacht bewaard
blijven. Ook dit jaar wordt weer
uitgekeken naar bepaalde oude
rassen met namen als bijvoorbeeld
"Tante Dora", "Jacob- Dirk", "Mosappels", "Karwientjes" noem
maar op. Let wel voor een betrouwbare bepaling van de naam
van uw onbekende ras, is het
noodzakelijk dat er tenminste drie
of meer vrachten van één boom
worden meegebracht. Voor nadere
informatie kan men bellen 0575552828 of 0545-293003.

Een badkamer om van te dromen

BOUWCENTER HCI
ONTWERPT VRIJBLIJVEND
EEN BADKAMER OP MAAT,

Neem een kijkje in de showroom van
BouwCenter HCI en ontdek de badkamer van
uw dromen! Maak kennis met unieke, individuele badkameroplossingen en attractieve
ideeën in een inspirerende showroom om
uw badkamer origineel vorm te geven.
Een perfecte badkamer begint met een
goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat. De ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblijvend een creatief ontwerp, gericht op
uw situatie en uw woonwensen!

-:. £

Meer weten

BouwCenter HO Hengelo Gld.

Kruisbergseweg 13, tel. (0575} 46 81 81
hci@hciubuit / www.hciubi.nl

•irffffffrfliïï"

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag
08.30 • 17.30 uur
vrijdag koopavorid
19,00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00 -16.00 uur

BouwCenteriHCI

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

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag
07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 .-21.00 uur
zaterdag
08.00-16,00 uur

'Groenieren' in rustieke stijl

lenhofcollege
DOETINCHEM/VORDEN
christelijke scholengemeenschap voor vwo, havo, vmbo
Met ingang van i oktober 2001 (of z.s.m. erna) zoeken wij voor de vestiging
't Beeckland te Vorden

Administratief
medewerk(st)er

Het Ulenhofcollege is een
christelijke
scholengemeenschap die de
leerlingen uitdaagt tot actief
leren in een omgeving waar
mensen respect hebben voor
eikaars kunnen, zijns- en
zienswijze.
De hoofdvestiging, met
de afdelingen vwo, havo en
vmbo-th, telt 1220 leerlingen
en staat in Doetinchem.
De nevenvestiging in Vorden,
locatie 't Beeckland, biedt de
gemengde en beroepsgerichte
leerwegen van het vmbo en
telt ruim 400 leerlingen.
Beide vestigingen zijn licht
groeiende.

Voor 03 fte

Het werkpakket omvat 9*6 volgende taken:
• voeren van de leerlingadministratie
• verrichten Van overige administratieve en secretariële werkzaamheden
• telefoonbediening
Van de te benoemen coljega wordt verwacht dat hij/zij:
• vaardig is in het werken met een geautomatiseerd administratiepakket
• bij voorkeur kennis heeft yan school-plus
• goede communicatieve eigenschappen heeft
• accuraat, stressbestendig en collegiaal is.
De functie wordt gehonoreerd in maximum schaal 4 (f 2819,- tot f 4109,-) bij
een volledige weektaak; afhankelijk van opleidingen ervaring.
De werktijden kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. De schoolleiding heeft voor een deel van de uren de voorkeur voor de vrijdagmorgen.

Schriftelijke sollicitaties, met opgave van c.v. en referenties, kunnen tot
uiterlijk 5 oktober a.s. gezonden worden aan het Ulenhofcollege, locatie
't Beeckland, t.a.v. de heer l. Stans, conrector, Postbus 65, 7250 AB Vorden.
E-mail: stans@ulenhof.nl

Van sollicitanten verwachten
wij dat zij met ons willen werken aan de vormgeving van
Christelijk onderwijs aan onze
school.
Het Ulenhofcollege valt onder
het bestuur van de Stichting
Confessioneel Voortgezet
Onderwijs in de Achterhoek
(CoVOA).

Het najaar is bij uitstek geschikt om te planten.
Wij hebben voor u uit eigen kwekerij:
TaXUS en Laurier in diverse soorten en maten.
DUXUS in diverse maten en vormen.
Ook kunt u bij ons terecht voor overige sierheesters en coniferen.
Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

BOOMKWEKER
VISSCHERS vof

J

f
Tordwi

Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94

HuMlinkdijfc 2

Telefoon (0573) 45 13 O6
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

KANTERS
BELLEN!

Webhosting

We e ver s Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 ill ;
E-mail; infp@weevers.net
Interaet: www.weevers.net

Vraag eens naar de mogelijkheden
vVeevers

Wereldkampioenschap skeeleren

Arjan Mombarg: "Goeie benen
en dan die valpartij ...balen"!

"Ik zal je vertellen, ik zat goed
in de wedstrijd. Bovenaan de
bult ging het met een rotgang
naar beneden. Zo'n negen Fransen waren gehurkt, hielden
zich aan elkaar vast en gingen
als een trein naar beneden. Ik
dacht bij mezelf Arjan erbij we
zen, ik sloot mij bij het groepje
aan en daar gingen we. Nergens
bij nadenken, keihard naar beneden. Snelheid? Ik denk minstens 85 kilometer per uur", zo
vertelt Arjan Mombarg, terwijl
hij terugdenkt aan het wereldkampioenschap skeeleren dat
vorig weekend in Valence D'Dagen (Frankrijk) werd gehouden.

*"

*

Een Arjan Mombarg, zoals hij vertelde, met goeie benen. Toen we
hem een dag voor zijn vertrek belden om hem succes toe te wensen,
zei hij dat de vorm er niet was en
dat zijn benen het ook aflieten weten. Tijdens het wereldkampioenschap waren de benen wel goed!
"Een paar dagen rust heeft mij
goed gedaan", zo argumenteerde
Arjan. Echter, met alleen goeie be
nen red je het niet, zo bleek.
Arjan: "Bij de tweede omloop ( de
deelnemers reden twee ronden
van 42 kilometer), het ging hartstikke fijn, gebeurde het. Een paar
Zwitserse skeelerers waren zo brutaal als wat. In feite te brutaal, een
heel klein gaatje, ze duiken erin.
Dikwijls gewoon niet verantwoord. Vier kilometer voor de
eindstreep. Arjan Smit reed een
aantal plaatsen voor mij. Ik zat dus
goed en dacht ik kan Arjan Smit
zo dadelijk voor de sprint in een
goeie uitgangspositie brengen.
Werkelijk perfecte benen. Ik steek
de duim nog op, ten teken dat

Volleybal

*"

DAMES DASH l
WINT BEKERWEDSTRIJD
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Pelgrum Makelaars
/DASH heeft de eerste wedstrijd dit
seizoen winnend afgesloten met
de setstanden: 9-25, 13-25 en 8-25.
Het team dat uitkomt in de promotieklasse speelde afgelopen zaterdagmiddag tegen sportclub
Gorssel. Dit Gorsselse team komt
dit seizoen uit in de derde klasse.
Trainer Gerrit Limpers had zijn
meiden goed gewaarschuwd voor
onderschatting maar dat bleek
niet aan de orde. Het team van

alles goed ging. En toen voor de zoveelste keer in de race die
verd....Zwitsers. Dit keer ging het
faliekant fout. Ze keken echt niet
waar ze reden met als gevolg een
bult lawaai en een kolossale valpartij. Er lagen zeker 20 man op de
grond. Ik spring over de eerste
man heen, over de tweede heen,
de derde lukte niet. Knalhard er te
genop. En daar lag ik ook, broek
aan flarden, de kont kapot en weg
wedstrijd. Verschrikkelijk balen.
Bovendien kreeg ik veel last van
mijn rug. Jammer, ik was zeer ze
ker bij de eerste tien tot vijftien ge
finishd. Nu eindigde ik ergens tussen de 30e en 35e plaats. Arjan
Smit deed het prima en werd tiende. Roei van Hest viel door de valpartij uit", zo blikt Arjan spijtig op
het W.K. terug.
En het begin was zo veelbelovend.
Al direct na de start voor de eerste
omloop van 42 kilometer handhaafde hij zich moeiteloos in de
kop van het peloton. "En dan te be
denken dat wij als ploeg na loting
achteraan moesten vertrekken. De
wegen waren zo breed als bijvoorbeeld de Horsterkamp en konden
er bij de start op elke rij zo'n 5
skeelerers staan. Samen met de
Belgen, een 7 mans sterke ploeg
knokten we ons naar voren en
toen zoals gezegd de laatste fatale
kilometers.
Overigens moest de Nederlandse
ploeg ( 3 man sterk) het zonder
Erik Hulzebosch doen. "Erik kon
namelijk elke dag vader worden
en vond het verstandig dicht bij
huis te blijven. Roei van Hest reed
dus op het WK in zijn plaats", aldus Arjan Mombarg. Wel deed
Hulzebosch mee aan een wedstrijd
in zijn woonplaats Gramsbergen.

Dash speelde gedegen en rustig elke punt uit. De Gorsselse dames
hadden dan ook geen schijn van
kans en werden simpelweg in drie
sets weggespeeld. Gerrit Limpers:
"Ik ben blij dat we 's ochtends nog
twee uur hebben getraind want
daar hebben we meer aan gehad
dan deze wedstrijd van drie kwartier." Aanstaande zaterdag begint
het echte werk. Dan spelen de Vordense meiden hun eerste competitiewedstrijd thuis tegen de altijd
gedreven meiden van het Hengelose DVO. In het oefentoernooi twee
weken geleden heeft Dash dit team
nog verslagen dus de Hengelo'rs
zullen behoorlijk op revanche uit
zijn.

Die hij met veel machtsvertoon
won.
De reis naar Frankrijk ging per
vliegtuig. Geen angst voor het vlie
gen, zo kort na de ramp in Amerika? Arjan: "Nee hoor. Wat mij trouwens wel heeft verbaasd dat er
voor de aanvang van de WK wedstrijd geen minuut stilte of i.d.
werd gehouden. Iedereen was met
zijn gedachten bij de wedstrijd,
ook de Amerikanen", zo zegt Arjan Mombarg die zich tijdens de
WK in een bont gezelschap wist
van 120 sporters uit alle delen van
de wereld. Frankrijk had de grootste ploeg De Fransen deden het uitstekend en legden beslag op de
drie ere-plaatsen. Frank Gardien
werd wereldkampioen.
De wedstrijd om het WK vond op
zondag plaats. Arjan: "We hebben
de zaterdag ervoor per bus het parcours verkend. Wel zijn we telkens
uitgestapt en hebben we stukjes
van het parcours gereden. Voor
sporters is het van groot belang
dat er voorafgaande aan een wedstrijd een goede nachtrust wordt
genoten. Arjan: " Goed geslapen?,
vergeet het maar. Ik heb bijna geen
oog dicht gedaan.
In het hotel logeerden ook een
aantal Franse tafeltennissers. Die
hadden net een toernooi gespeeld
en waren behoorlijk aan het feesten. Prima dat doorzakken, maar
wij kwamen door al die herrie niet
aan slapen toe. Dus ben ik eventjes
naar hen toe gegaan en heb ik er
eenje "per ongeluk" klem tussen
een deur gedrukt. Je had ze moe
ten zien kijken. Het heeft blijkbaar
wel geholpen want daarna heb ik
ze niet meer gehoord", zo zegt
Arjan Mombarg.

Voetbal
VORDEN
Vorden - Varsseveld 0-2
Vorden heeft zondag een buitengewone matige wedstrijd gespeeld
en het verlies had men dan ook
aan zich zelf te danken.
Overigens Varsseveld deelde in die
zelfde malaise. In de eerste helft
wist Vorden zich geen enkele kans
te creëren. De samenhang tussen
de voorste linie en het middenveld
was ver te zoeken. Bovendien
speelden de Vordense voorwaartsen te individualistisch. Een wedstrijd om snel te vergeten en de
blik op komende zondag te wer-

pen. De eerste helft leverde aan
beide kanten nagenoeg geen kans
op. De creativiteit ontbrak en er
werd veel balverlies geleden. De
verdedigende taken worden over
het algemeen goed uitgevoerd,
maar de opbouw was bijzonder
onzorgvuldig. Vorden kwam wel
geteld tot één doelgevaarlijke actie. Een combinatie tussen Sandor
Verkijk en verdediger Rob Enze
rink leverde een schot op doel op.
In de tweede helft keek Vorden al
snel tegen een achterstand aan.
Door een fout in de verdediging
kon de centrumspits van Varsseveld de bal over doelman Bruggink punteren. De Vordense goalie
toucheerde de bal nog wel, maar
moest uiteindelijk toch zwichten
doordat de linkerspits sneller bij
de bal was dan hij. Met het inbrengen van Ronnie de Beus probeerde
Vorden wat meer druk te zetten.
Het had in de Beus een aanspeelpunt en daardoor konden de middenvelders wat meer bijsluiten.
Maar toen Varsseveld uit een cornerbal de 0-2 liet aantekenen was
de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.
Een cornerbal werd in eerste instantie weggewerkt, maar de inzet
verdween door een melee van be
nen in het doel. Vorden probeerde
het wel en kreeg ook kansen voor
de aansluitingstreffer, doch de
overtuiging en het geluk ontbraken. Bij een doorbraak van Ronnie
de Beus werd hij net buiten de be
ruchte lijnen vastgehouden, waardoor hem de kans werd ontnomen. Dit leverde de Varsseveld verdediger wel een gele kaart op.
Even later nam Ronnie de Beus
een voorzet van Rutger Wullink in
een keer op de pantoffel, maar de
inzet ging naast het doel. Ook
Varsseveld kon geen potten bre
ken. Vorden in normale doen had
de zwart-witten uit Varsseveld een
afstraffing gegeven voor hun
slechte spel. Maar de rollen waren
omgedraaid, want Varsseveld nam
terecht de drie punten mee naar
huis. Komende zondag speelt Vorden thuis tegen DVC'26 uit Didam.
Deze ploeg is afgelopen seizoen ge
degradeerd uit de 2e klasse.
Uitslagen 22-23 september
RDC Dl - Vorden Dl: 44; Vorden
D2 - WHCZ D3: 0-7; Vorden D3 Steenderen D2:0-8; Vorden El - Erica El: 3-3; SCS El -Vorden E2: 2-1;
Vorden E3 - WHCZ E4: 5-0; Vorden
E4 - Warnsveldse Boys E8:6-0; Erica
E4 - Vorden E5: 10-0; Vorden Fl WHCZ F3:13-0; Brummen F3 -Vorden F2: 5-0; Vorden F3 - Warnsveldse Boys F4: 6-2; WHCZ F5 - Vorden
F4:4-0.
Vorden Al - Gazelle Nieuwland A2:
24; Vorden C2 - Be Quick C2:1-2.
Vorden l -Varsseveld 1:0-2; Vorden
2 - Doetinchem 3: 1-2; Vorden 3 Socïi 2: 5-4; Vorden 4 - Ruurlo 5:
3-2; Keijenb. Boys 5 -Vorden 5: 2-2.
Programma 29-30 september
Vorden Dl - Rohda D2; Gazelle
Nieuwland D2 - Vorden D2; Brummen D2 - Vorden D3; Warnsveldse
Boys E2 - Vorden El; Vorden E2 Voorst El; Warnsveldse Boys E3 Vorden E3; Gazelle Nieuwland E4 Vorden E4; Vorden E5 - Warnsveldse Boys E7; Almen Fl - Vorden Fl;
Vorden F2 - Be Quick F3; Erica F3 Vorden F3; Vorden F4 - Warnsveldse Boys F7.
Harfsen Al - Vorden Al; WHCZ C3
-Vorden Cl; WHCZ C4 -Vorden C2.
Vorden l - DVC 1; Neede 3 -Vorden
2; Warnsveldse Boys 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - WW 4; Vorden 5 - Vosse
veld 3.
RATTI l - STOKKUM l
Afgelopen zondag moest Ratti het
opnemen tegen opnieuw een onbekende tegenstander. Na drie
wedstrijden stond Ratti er in de
competitie goed voor. Ondanks de
ze goede klassering zat er afgelopen zondag weinig rust in de
ploeg. Bovendien miste Ratti een
aantal basisspelers die om verschillende redenen verstek moesten laten gaan. Gerard Waarle
werd dan ook vanuit het tweede

naar het eerste gehaald. De wedstrijd golfde op en neer. Zoals ge
zegd was er veel onrust in het spel
en daardoor ontstonden er niet
veel goede kansen. Stokkum daarentegen creëerde zich wel een aantal goede mogelijkheden, maar
door goed keeperswerk van invalkeeper Wilfred Smallegoor werd
een 0-1 achterstand voorkomen.
Naar mate de eerste helft vorderde
kwam Ratti iets beter in zijn spel
en wat volgde was een aantal kleine kansjes. Het visier stond helaas
niet altijd even scherp. Stokkum
voerde geleidelijk aan de druk wat
meer op. Een voorzet werd door
keeper Wilfred Smalhegoor goed
gepakt. De spits van Stokkum
schoot de bal echter uit de handen
en scoorde alsnog. Protesten van
Ratti-zijde konder hierin geen verandering brengen, 0-1. Vlak voor
rust was er opnieuw een domper
voor Ratti. Gerard Waarle moest
geblesseerd het veld verlaten. Dit
was, gezien het goede spel van
hem een behoorlijke aderlating
voor Ratti.
In de rust probeerde trainer Flip
Pelgrum de jongens ervan te doordringen dat er meer rust in de
ploeg moest komen en dat er fanatieker gespeeld moest worden. Dit
laatste werd door Ratti goed opge
pakt, na de rust werd er druk ge
stoord. Zonder dat Ratti echt ge
vaarlijk kon worden, leverde dit
kleine kansjes op. Stokkum profiteerde vervolgens van een buitenkansje die hen was gegund door
de scheidsrechter. Zij kregen even
buiten de zestien een vrije trap die
via een kluts het doel in rolde. Ratti kreeg daarna een aantal zeer
goede mogelijkheden om terug te
komen in de wedstijd. Echter een
doelpunt werd niet gescoord. Zelfs
de beste kansen werden door de
Ratti-voorhoede om zeep geholpen. Omdat Ratti aanzette kreeg
Stokkum bovendien meer kansen.
Nadat van Stokkum een speler het
veld met rood moest verlaten gooide Ratti alles op de aanval. Knullig
balverlies leidde echter de 0-3 in.
Tot slot mocht Ratti nog iets terugdoen. Arnoud Willemsen benutte
een schitterende pass van Mario
Roelvink beheerst af, waarop de
eindstand 1-3 werd. Aanstaande
zondag moet Ratti het opnemen
tegen het nog hoger geklasseerde
Steenderen.
Programma Ratti zaterdag 29
en zondag 30 september
Ratti BI - SHE BI
Warnsveldse Boys Cl - Ratti Cl
Steenderen l - Ratti l
RKZVC 4 - Ratti 2
Witkampers 6 - Ratti 3
Ratti 4 - Erix 6
Ratti l - Voorwaarts T. l (dames)
SOCIÏ
Uitslagen Sociï:
Deventer-Sociï 5-3; Vorden 3-Sociï 2
5-4; Zutphen 3-Sociï 3 1-9; Sociï 4EDS 4 2-6; Sociï 5-Oeken 4 1-2.
Jeugd:
DCZ'68 E3-Sociï El 5-0; Sociï DlConcordia Wehl D4 13-0; Sociï BlV en K BI 1-1; Witkampers F-Sociï F
0-21.
Programma:
Sociï-Warnsveldse Boys; Sociï 2Klein Dochteren 2; Sociï 3-AZC 5;
SCS 2-Sociï 4; Drempt Vooruit 5-Sociï 5.
Jeugd:
Diepenveen B2-Sociï BI; DZC'68
D5-Sociï Dl; Sociï El-Concordia
Wehl E2; Sociï Fl-Brummen F5.

Opbrengst collecte
De opbrengst van het Beatrixfonds
collecte voor het jaar 2001 in
Wichmond/Vierakker is ƒ 1.393,-.
Een prachtig bedrag waarvoor
wij alle gevers en geefsters willen
bedanken. Zonder onze trouwe
collectanten was dit natuurlijk
niet mogelijk geweest, dus voor
die vrijwilligers een extra bedankje.

see maakt ruimte
voor het schaatsseizoen

Consumptie aardappelen
Redstar 20 kilo f 15,-

Wolsink

vrijdag 28 en zaterdag 29 september
prolink.nl

Skates/skeelers/schaatsen

the internot profeaelonat»

Zutphen - Do*tlnch«m - Wlntenwljk

Van uw specialist

60 paar gebruikte skates/skeelers van goede
kwaliteit, slechts 4-5 maanden oud
uit de verhuur (lesmateriaal)
v.a. tl 125,Gebruikte schaatsen van Viking/Raps/Zandstra
met of zonder klapsysteem. Zeer aantrekkelijke prijzen.
Bij aanschaf nieuwe schaatsen
50% korting opskatesofskeelers
of gratis schaatsbroek*
* op schaatsen hoven de tl 300,

Skates/skeelers modellen 2001 sterk afgeprijsd.
Bauer/K2/Tecnica/Salomon/Füa/Raps/Viking
prijzen
van fl 299,- voor fl 175,van fl 349,- voor fl 229,'
en van fl 399,- voor fl 299,
ook gebruikt en nieuw beschermmateriaal
Kom op vrijdag en zaterdag 28 en 29 september naar uw
specialist voor de beste service/advies en de scherpste
prijzen of skate mee met onze pannenkoekentocht
op zondag 30 september 10.00 uur.

Uw bedrijf
perfect
op internet
Voor alle Internet Diensten
-

Domeinnaamregistratie
Site ontwerp, productie en hosting
Databasekoppelingen en -management
Intra- en extraneï
Mail- en webservers
Cursussen en trainingen
Helpdeskservice

Schrijf nu In voor d« cursussen!
voor parUculloron on b*drljv»n!

PC voor boglnners - Internet voor beginnen - HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud - Webmaster
PHP buis - PHP {«vorderden • PHP masterclass

Bel voor informatie !

Zutphenseweg 8 Vorden (0575) 55 42 28
www.free- wheel.com

Voor diverse werken in de regio, van renovatie,
verbouw tot nieuwbouw; in de burgerlijke en
utiliteitsbouw, hebben wij plaats voor actieve

WERKPLAATSTIMMERLIEDEN en
MACHINAAL
HOUTBEWERKERS
Sollicitaties en/of inlichtingen bij bovenstaand adres.

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank

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

Geboortekaarten

Pe planken-vloer is 'in'.

Daarom biedt Europa Parket u een keur aan
deze vloeren, voor lage, zo niet abnormaal lage prijzen.
Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen:

22 mm. dik, IS.5 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren"
Grenen:
22 mm. dik, 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken:

bij ons aan.

22 mm. dik, breedtes tot 19.5 cm.

U kunt dan

Nog enkele voorbeelden:
__
Lamelparket toplaag 4 mm. v.a. Tl. v v. .«•
Massieve stroken 14 mm. Maple f |.39.??

uitzoeken uit de
eriorme collectie

UW SCHOORSTEEN NOG NIET GEVEEGD?

7131 RA LICHTENVOORDE
Boschlaan 15 Tel. 0544-372048
Fax 0544-374423

Prollnk punt N.d.rl.nd b.v.
ZutphervEmmerlkseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575 441344

Kom gerust eens

frec-wheel

b.v.

Tolhutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

Europa Parket
Bremstraat 23 Neede
Tel. 0545-292907
Geopend: dl t/m vrQ van 9.00 - 17.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

kaartjes.
Als presentje
mag u een leuk

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

cadeautje

MARC UEBERLE

uitzoeken.

(0575) 52 02 40

Voor al uw tuinplanten

speciale aanbieding
Haagconiferen en
Buxusvormen
Kwekerij

d r u k k e r i j Weevers

De Heesterhof

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Varsselerweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92 of (06) 533 62 300

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Openingstijden:
elke middag van 14.00-17.00 uur en
zaterdag de gehele dag

v.o.f.
s c ho o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem

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

Tel. 0314-622267

Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

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

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

EEKMARKlL
MAGERE
RUNDERLAPPEN
RUNDERMUIS
H AM LAP Of
FRICANDEAU

week op dé rn$rkt in Vprtien

Weekpakket vleeswaren
100 gr GEBRADEN GEHAKT
1kg

11,00

100 gr SCHOUDERHAM

1kg

11,00

100 gr CASSELERRIB

1 kg

9,95

NU VOOR
BOERENLEVERWORST
of GRILLWORST NATUREL
Of KAAS
, Q,
per stuk

ü,UO

Wij zijn op vakantie van 23 juli t/m 12 augustus

0 BOLCHRYSANT

1,65
2,45

0 BOS ROZEN è 20 stuks

2.95

0 10 WINTERVIOLEN

7,05

O 2 CYCLAMEN

5,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

7,95
9,95
8,95
10,00

oemen en planten

l

Samen
sterk!

Luxaflex

Help Jantje Beton
projecten te realiseren
die kinderen de kans
geven zich op evenwichtige en speelse
wijze te ontwikkelen.
Dat is goed voor hen en
voor uw eigen woonomgeving! Meer weten?
Neem ook eens een
kijkje op onze site
www.jeugdfonds.nl.

• decoratieve raambekleding
op maat gemaakt
• exclusieve stoffen:

Ontdek de

dubbel weefsels
borduurweefsels

zachte kant

metallic weefsels
ausbrenners
• kleurgroepen zijn vernieuwd

van Luxaflex

een aangepast aan karakter
product

raantdecoratie

• zeer eenvoudig los te halen
voor reiniging
• bediening: koord, eindloos
koord en elektrisch
Uw Luxaflex* Raamdecoraticspecialist: www.luxafU-x.nl

Compleet in sfeervolle inrichtingen

JantjegBeton
UJ

i t u a u roMba il t

Adres

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurïo
Telefoon (0573) 45 12 39
Internet www.wonerij.nl

n e t

Postbus 85233.
3508 AE Utrecht.

Tel. (030) 244 70 00

Word donateur:
giro 1247

e v e n
Rolluiken doen
veel meer dan
alleen maar
energie besparen,
ze bieden de beste
bescherming tegen:
• Regen, wind en
sneeuw
• Warmte, zonlicht
1
Geluidsoverlast
l • Inkijk
• Glasbreuk en inbraak

Adverteren

in
Contact?

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

Vraag naar de

Het wordt nu tijd voor
energiebesparende rolluiken!

vele mogelijkheden van

V o r d en
Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

doorplaatsing

Eibercpen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
H E L M l N K

meubelen

M A A K T

H E T

M O O l E R

www.helminkmeubelen.nl
B IJ

U

in meerdere edities

T H UI S

k KEUKENS
L

OÓÓ*

SANITAIR

F

TEGELS

NATUURSTEEN

W ROLLUIKEN
ROI

HoLjSLAG
i

RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

l

De uitlopende collectie gaat nu de deur uit
voor waanzinnig lage prijzen!!!

Slechts 3 dagen

27

& 29

s
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C

C

(
119,139,339,179,279,199,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

69,
79,
269,
119,
199,
149,

1 persoons XL

Clasgow
Synthetisch Hollow Fiber
Mc Cloud 4-seizoenen dekbed
Paradies Pleasure 4-seizoenen dekbed
Paradies 4-seizoenen dekbed

C

van
van
van
van
van
van

van
van
van
van
van

139,129,219,299,389,-

voor 79,
voor 69,
voor 169,
voor 219,
voor 299,

219,179,419,539,259,299,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

2 persoons

Polydauw LIV
Synthetisch Hollow Fiber
Paradies Sky/Pleasure 4-seizoenen
Paradies Satin 4-seizoenen
Synthetisch Hollow Fiber 4-seizoenen
Mc Cloud 4-seizoenen dekbed

van
van
van
van
van
van

139,
129,
299,
429,
169,
199,

Lits Jumeaux
Hollana Fiber Fill
Synthetisch van Dijck
Polydaum LIV
Synthetisch Hollow Fiber 4-seizoenen
Glasgow 4-seizoenen dekbed
Mc Cloud 4-seizoenen dekbed
Polydaum LIV 4-seizoenen dekbed

C

van 199,van 219,van 249,van 319,van 319,van 359,van 439,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

99,
119,
159,
189,
189,
229,
329,

Lits Jumeaux XL

Hollow Fiber
Paradies Layla
Polydaum LIV
Mc Cloud 4-seizoenen dekbed
Paradies Andante 4-seizoenen dekbed
Paradies Pleasure 4-seizoenen dekbed
Hollow Fiber 4-seizoenen dekbed

van
van
van
van
van
van
van

239,329,319,399,719,579,369,-

DONS

[ WOL /ZIJVL / KAM£LLHAAK

I persoons

Synthetisch dekbed Hollow Fiber
Mc Cloud
Paradise 4-seizoenen dekbed
Synthetisch Hollow Fiber 4-seizoenen
Paradies Pleasure
Mc Cloud 4-seizoenen dekbed

m

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

149,179,179,289,579,459,199,-

0/y/ia alle vermelde dekbedden op deze pagina
hebben een 100% katoen tijk !

f persoons

Wollen dekbed
Novis 1 00% scheerwol
Novis duostepp natuurzijde
Paradies Tropical 4-seizoenen dekbed
Paradies Nature
Paradies Summerbreeze 4-seizoenen
Paradies Aiga kameelhaar
Paradies Camarque 4-seizoenen
Lanalux varietta 4-seizoenen dekbed
Topaz wol / zijde 4-seizoenen dekbed

(

van 189,van 219,van 399,van 339,van 299,van 399,van 339,van 349,-

van 269,van 319,van 499,van 399,van 599,van 499,-

van 339,van 299,van 749,van 699,van 599,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

van 329,van 379,van 769,van 799,van 659,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

65% eendendons carré
Luxor Kassette
Irisette Topaz
Exellent duo 4-seizoenen dekbed
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed
Fedauna 65% 4-seizoenen dekbed
Nightlife Kassette 90% gansendons
Juwel stepp

Van Dijck ganzendons carré
Mitradorm 65% 4-seizoenen dekbed
Luxor 90% Kassette
Exellent 90% 4-seizoenen dekbed
90% ganzendons carré 4-seizoenen

119,169,279,269,219,249,269,249,-

1 59,239,349,249,449,349,-

)
voor
voor
voor
voor
voor

249,189,499,429,399,-

)
voor
voor
voor
voor
voor

209,249,479,599,449,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

159,399,269,499,299,279,399,499,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

179,199,279,4$9,549,349,-

voor
voor
voor
voor
voor

399,
599,
249,
599,
599,

voor
voor
voor
voor
voor
voor

269,649,699,599,459,799,-

1079,-voor
549,- voor
599,- voor
959,- voor
769,- voor
1190,- voor

699,329,399,699,499,799,-

van 299,van 349,van 499,van 599,van 799,van 649,-

2 persoons
Mitradorm 65% 4-seizoenen dekbed

voor
voor
voor
voor
voor
voor

van 279,van 539,van 379,van 699,van 499,van 459,van 599,van 799,-

1 persoons XL

) Exellent Fedauna 4-seizoenen dekbed

Lits Jumeaux XL

1 00% scheerwol
Waddenparel
Tropical var. 4-seizoenen dekbed
Kameelhaar
Topaz 4-seizoenen dekbed

1 persoons

)65% eendendons carré

Lits Jumeaux

Waddenparel
1 00% scheerwol
Kameelhaar
Tropical var. 4-seizoenen dekbed
Topaz zijde / wol 4-seizoenen dekbed

(

99,129,119,219,129,239,199,219,239,199,-

2 persoons

100% scheerwol
Lanalux
Summerdream 4-seizoenen dekbed
Mandarin wildzijde
Aiga kameelhaar
Provence

(

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

1 persoons XL

Wollen dekbed
Rofima enkel
Aiga Kameelhaar
Paradies Summerbreeze 4-seizoenen
Wol 4-seizoenen dekbed
Rofima 4-seizoenen dekbed
Provence 4-seizoenen dekbed
Paradies Tropical 4-seizoenen dekbed

(

van 1 69,van 189,van 199,van 319,van 199,van 319,van 299,van 319,van 299,van 219,-

)

65% eendendons
Nightlife Kassette 90% ganzendons
90% ganzendons carré 4-seizoenen

van 599,van 949,van 429,van 899,van 919,-

Lits Jumeaux
65% eendendons carré
Exellent 4-seizoenen dekbed
Juwelstep Kassette 90%
90% ganzendons carré
65% Mitradorm
Nightlife Kassette 90% ganzendons

van 479,van 11 99,van 1360,van 999,van 699,van 1099,-

Lits Jumeaux XL
90% ganzendons carré 4-seizoenen
65% eendendons
Van Dijck carré Star
Exellent 95% ganzendons
65% dons Mitradorm 4-seizoenen
Luxor Kassette 90%

rH

van
van
van
van
van
van

