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Yvonne, Betty en Jacques slaan handen
inéén tijdens " Een impressie van de
nieuwe najaars- en wintercollectie"!

Yvonne van der Burg, Betty Schurink en Jacques Roosenstein.

"Overweldigende belangstel-
ling, grote voldoening, een goed
"plaatje" wat is neergezet, de col-
lecties sloten naadloos op elkaar
aan"" etc. etc. Uitspraken ge-
daan door Yvonne van der Burg (
"Modespeciaalzaak voor de
jeugd"), Betty Schurink ("Antho-
ny*s Country Store") en Jacques
Roosenstein (" Roosenstein Qua-
lity Wear"), een dag nadat ze vo-
rige week woensdagavond geza-
menlijk in het Dorpscentrum
een modeshow hadden gepre-
senteerd. De drie Vordense
ondernemers gaven die avond
een impressie van de nieuwe na-
jaars-en wintercollectie.

Het talrijke publiek, geschaard
rond een groot plankier, zag een
wervelende show waarbij de man-
nequins en dressmen, alsmede een
groot aantal jongens en meisjes, de
belangstellenden lieten zien, wat
we dit najaar en komende winter
zoal aan kleding e.d. in genoemde
drie zaken kunnen verwachten. Ini-
tiatiefnemer tot dit gezamenlijk
"naar buiten treden" was Yvonne
van der Burg. Zegt zij: " Vorig jaar
deed ik het alleen. Jacques Roosen-
stein wilde dit keer ook graag mee-
doen, die op zijn beurt weer Betty
Schurink benaderde. Terugkijkend
perfect geslaagd en voor herhaling
vatbaar. Het komende voorjaar
wordt de zomerkleding gepresen-
teerd en dan doe ik wat mijn in-
breng betreft, een paar dingen toch
anders. Ik laat dan drie kinderen
"per merk" de presentatie van de
jassen, vesten, jurken doen. Tevens
geef ik daarbij een power-point pre
sentatie", aldus Yvonne van der
Burg. Het is nog maar een goed jaar
geleden dat zij in het pand aan de
Zutphenseweg IA, de "modespeci-
aalzaak voor de jeugd" opende.
Daarvoor werkte zij bij diverse uit-
geverijen en was zij ook een poos
assistent accountant.

EERLIJKE HANDEL
Afkomstig uit een ondernemersge-
zin, pa runde een kapperszaak en
moeder een parfumerie, wilde
Yvonne ook graag wat voor haar
zelf gaan doen. Iets "ondernemen"!

"Ik ben voor mij zelf een markt-
onderzoek begonnen en kwam tot
de conclusie dat er in Vorden onder
meer plek zou zijn voor een modes-
peciaalzaak voor de jeugd. Vervol-
gens heb ik bij mijn eigen kinderen
in de kast gekeken, wat is mooi,
wat blijft mooi en waar en hoe
wordt kinderkleding gefabriceerd.
Kinderkleding komt vanuit alle de-
len van de wereld naar ons land,
Pakistan, Hong Kong, Taiwan, Phili-
pijnen noem maar op. Toen ik de
zaak opstartte wilde ik persé pro-
ducten van bedrijven met een "eer-
lijke handel". In genoemde landen
wordt ook kinderkleding vaak door
kinderen zelfgemaakt. Werken die
kinderen onder goede omstandig-
heden, werken ze in geventileerde
ruimtes, voldoende daglicht, niet
langer dan acht uur per dag wer-
ken, goed medisch toezicht. Voor
mij erg belangrijk om te weten. Ik
kreeg de bevestiging dat het inder-
daad om "eerlijke handel" ging",
zo zegt Yvonne van der Burg., die
trouwens ook een Deense collectie
kinderkleding in het assortiment
heeft. De doelgroep, modekleding
voor jeugd van 0-16 jaar, is in-
middels uitgebreid met kleding
voor volwassen mensen met kleine
maten ( 164-174) alsmede grote j u-
niorenmaten. In haar zaak ook een
assortiment ondergoed in de baby-
lijn, terwijl binnenkort begonnen
wordt met de verkoop van onder-
goed voor grote kinderen. Yvonne:
"We hebben een prijssegment die
concurrerend is in de regio. We
brengen ook een "feestcollectie",
jurken e.d. in een goeie prijsklasse.
Met het oog op de komende feest-
dagen wordt het assortiment uitge-
breid met onder meer badjassen en
pyama's en meerdere artikelen die
leuk zijn om cadeau te geven. Haar
modespeciaalzaak maakt zoals ze
omschrijft, een gezonde groei door.
"We hebben een klantenbestand
met 700 gezinnen. Doelbewuste
klanten. Ik zie nu, na eenjaar open
te zijn, veel mensen terug komen
en dat geeft een " super- gevoel" zo
zegt Yvonne van der Burg

COMFORTABEL EN SPORTIEF
Jacques Roosenstein van " Roosen-

stein Quality Wear" aan de Burge
meester Galleestraat, showde
woensdag dames-en herenkleding
dat ook volop in zijn zaak verkrijg-
baar is. Zegt hij: "De doelgroep die
ik voor ogen heb, mannen en vrou-
wen die van comfortabele kleding
houden en die sportief zijn. Eén
van de mannequins was een vrouw
van 76 jaar, een klant van mij. Zij
straalde die avond", aldus Jack Roo-
senstein, die ruim driejaar geleden
in Vorden neerstreek. "Ik heb in
Nederland , bij diverse filialen van
C&A gewerkt. Ik was bijna 45 jaar
en dacht, ik wil iets voor mij zelf
gaan beginnen. We kwamen al 12
jaar op de camping bij de Wientjes-
voort. Kende Vorden dus vrij goed
en toen ik hier dit pand kon betrek-
ken was de keus snel gemaakt. Ook
de keus voor de collectie van "Roo-
senstein- Wolke", een groothandel
die destijds door mijn moeder is
opgezet. Dit met als filosofie: "com-
fortabel en draagbaar", aldus Jac-
ques Roosenstein. Het onderne-
men zit de "Roosensteins" duide-
lijk in het bloed. De opa van Jac-
ques maakte ooit in de handel furo-
re met de aloude schipperspet. Een
ontwerp gemaakt in Nederland,
van katoen afkomstig uit Peru. Die
schipperspet was tevens één van de
eerste producten in de collectie van
"Roosenstein- Wolke". Mijn moe-
der heette van haar meisjesnaam
Wolke", zo zegt Jacques Roosen-
stein. De collectie bestond verder
uit truien, T-shirts, polo's e.d.
Jacques Roosenstein is daarnaast
agent voor het merk "Mat de misai-
ne", een collectie jassen, rokken,
broeken, truien die aansluit bij
"Roosenstein- Wolke". We hebben
op damesgebied de "breedste" col-
lectie van Nederland. Een klanten-
kring eveneens uit alle delen van
Nederland. Het intact houden van
de persoonlijke benadering met
zijn klanten, staat bij hem hoog in
het vaandel. "De mensen moeten
zomaar naar binnen kunnen
lopen, zich niet verplicht voelen
iets te kopen. De koffie staat altijd
klaar", aldus Jacques Roosenstein.

STOERE BUTTENKLEDING
Honderd meter verderop in de Bur-
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Nieuws & Informatie
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gemeester Galleestraat is "Antho-
ny"s Store", de zaak van Betty Schu-
rink gevestigd. De naam "Anthony"
ter nagedachtenis aan haar, ruim
drie jaar geleden, overleden man
Toon. Zoals bekend runde het echt-
paar Schurink jarenlang een flore-
rende banketbakkers zaak.
Na het overlijden van haar man be-
sloot Betty toch in het "zakenleven"
te blijven en koos zij voor de huidi-
ge "Anthony's Country Store". Het
assortiment kun je het beste om-
schrijven als stoere Engelse buiten-
kleding", zo zegt Betty. De wax co-
ats, Ierse, Engelse en Schotse truien,
de diverse hoeden en laarzen heb-
ben, zoals Betty het uitdrukt een
"bepaalde stijl". De drukste periode,
toch wel het najaar. In de zomer-

maanden zijn het vooral de toe-
risten die haar zaak bezoeken. "Ik
heb in die periode het assortiment
dan ook uitgebreid met allerhand
cadeau-artikelen, woonaccessoires,
glaswerk, aardewerk, zeg maar tal
van leuke "hebbedingetjes", zo zegt
Betty Schurink die blij is dat ze deze
stap een paar jaar geleden gezet
heeft. Over de show van jongstle-
den woensdag is ze ook heel en-
thousiast. "Wij hebben onder meer
lange wax coats met een Ierse trui,
een hoed en laarzen geshowd, ook
bijvoorbeeld een combinatie Ango-
ra trui, shawl, baret e.d. Al vroeg
vanmorgen stapten klanten de win-
kel binnen om te kopen wat ze
gisteravond gezien hadden", zo
sprak een tevreden Betty Schurink.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 oktober Israëlzondag 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. J. Koudijs, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 5 oktober 10.00 uur pastor Hogenelst, Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag4 oktober 17.00 uur eucharistieviering, past. Zweers, volkszang.
Zondag 5 oktober 10.00 uur eucharistieviering, past. Jacobs, herenkoor.

Weekendwacht pastores
5-6 oktober Pastor Hogenelst, tel. (0573) 251457.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
4-5 oktober ].]. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Tele-
foon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00
uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 09QO 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. In-
fo/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Stichting Veilingcommis-
sie Vorden houdt haar jaarlijk-
se veiling op zaterdag 4 okto-
ber a.s. in De Herberg aan-
vang 19.00 uur. 's Middags kij-
ken van 13.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

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

• Gebruikt u al Aloë vera
producten? Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13
16 of 55 36 32.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• U heeft geen overgewicht,
maar krijgt het toch op uw heu-
pen. Ook plaatselijke uitschie-
ters pakt Herbalife aan. Her-
balife werkt! Nieske. Tel. 06
54326669, www.no-jojo.nl

• Opgave Kind en Dier vóór
7 oktober a.s. D. Kuiper, De
Bongerd 30, 7251 CD Vorden,
tel. (0575) 55 29 31 .

• Stichting Veilingcommis-
sie Vorden houdt haar jaarlijk-
se veiling op zaterdag 4 okto-
ber a.s. in De Herberg aan-
vang 19.00 uur. 's Middags kij-
ken van 13.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

• 4 oktober: Dierentehuis De
Bronsbergen open dag van
11. 00 tot 16.00 uur.

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

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

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

• Te koop: lockmachine
„Bernina" z.g.a.n. Tel. (0575)
55 66 70.

• Praktijk voor ASR-thera-
pie®. Vergoed door 10 zorg-

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

• Somervrugte, Moskonfyt en
Rissiebes. Da's geen Zuid-Afri-
kaanse mosterd na de maaltijd.
Nu als cadeauverpakking bij
Wereldwinkel Vorden.

• Op 20 oktober a.s. start KC
Zutphen e.o. weer met nieuwe
gehoorzaamheidscursussen.
Voor informatie: (0575) 52 26
56.

• Bazar/rommelmarkt op za-
terdag 4 oktober a.s. van 10.00
tot 14.30 uur in het Achterhuus
achter de Geref. kerk te Vor-
den met om 10.45 uur een vei-
ling!

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

• Wereldwinkel Vorden voor
en door mensen. Op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers. Bel
55 23 37 of kom langs in de win-
kel.

• Student veehouderij Doe-
tinchem zoekt met spoed:
woonruimte in omgeving Vor-
den/Hengelo. Tel. 06 421624
84.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Ook deze maand WIJN extra
voordelig bij Wereldwinkel Vor-
den.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

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

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 6 uur in de week
in Kranenburg. Tel. (0575) 55
1908.

• Vermist: rode gecastreerde
kater, omgeving Wichmond.
Heeft u hem gezien? Bel a.u.b.
06 26050668.

• Fancy Fair Dierendag bij
peuterspeelzaal Ot & Sien. Za-
terdag 4 oktober 2003 10.00
tot 13.00 uur. Het Jebbink 13a.
Tot dan!

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

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week, het liefst vrijdagmorgen.
Schoolvakanties vrij. Telefoon
(0575)44 1458.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

verzekeraars. A.
(0575) 55 33 03.

Baars, tel.

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 30 september t/m zaterdag 4 oktober.

Voor de ovenschotel . . .

gesneden prei j 09
400 gram € l •400 gram

Heerlijk Hollands . .

witlof
500 gram

Vitamine tanken . . .

Brazil pers
15 stuks

Ze zijn er weer diverse

Een hartige...

ei-witlofsalade * 49
200 gram € l 7

N'heerlijke maaltijd! Spaghetti

bolognese n 79
400 gram € fci

Lekker persen...

rode grapes
5 stuks

100 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

U STEMPELT TOCH OOK MEE
VOOR GRATIS STAMPPOT!

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakkctten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Dagmenu's
30 sept. t/m 3 okt. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 30 september
Wiener schnitzel met geb. aardappels en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 1 oktober
Runderbouillon met flensjes / Züricher geschnetzeltes met rösti en
groente.

Donderdag 2 oktober
Hutspot met braadworst en appelcompöte / griesmeelpudding met
bessensap.

Vrijdag 3 oktober
Champignonsoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardap-
pels en groente.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,
~*^~} lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
c'an horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



v ----- ..... --- ....... ------- .............. v,
:'$ Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochter en
; ; ons zusje

Kelly
Rian

Kelly is geboren op 24 september 2003
is 50 cm lang en weegt 3230 gram.

Alex, Yvonne, Rowin en Laura
Burghout-Koetschruiter

i Hoetinkhof 104
7251 WE Vorden

l; Tel. (0575) 55 35 31
l

v v>, •
i 1963 2003

Op zaterdag 11 oktober zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Gerard Kappert
en

Gerda Kappert-Hiddink
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie van 15.30 tot
17.30 uur in „De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.

De Haar 17
7251 CE Vorden

Heden bereikte ons het droevige bericht, dat ons
gewaardeerd bestuurslid

Ben Olthof
is overleden.

Wij wensen Dinie en overige familieleden veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Stichting Sporthal
Wichmond

Wichmond, 21 september 2003

Ben Olthof
overleden 21 september 2003.

Onze penningmeester uit duizenden is overleden.
We zullen je warmte en deskundigheid missen Ben.
Ons medeleven gaat uit naar je vrouw, kinderen, klein-
kinderen en moeder.

De medewerkers
Wereldwinkel Vorden

Na een liefdevolle verzorging in „Huize Sonnevanck",
is in haar eigen vertrouwde omgeving ingeslapen
onze moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma

Johanna Reiniera
de Gast-Cornax

weduwe van Jan de Gast

op de hoge leeftijd van bijna 103 jaar.

Benidoleig (Spanje): Jan en Marlies

Rotterdam: Annet en Ton
Merel, Madelief

Hengelo (GlcL), 22 september 2003

Correspondentieadres:
Bleekstraat 5
7255 XZ Hengelo (Gld.)

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
vrijdag 26 september jl.

Voor uw belangstelling en deelneming betoond, in
welke vorm dan ook, voor en na het overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

Jan Wezinkhof

betuigen wij u allen onze oprechte dank en wij zijn u
daar zeer erkentelijk voor.

Geertje Wezinkhof-Oudenampsen
Kinderen en kleinkinderen

Ruurlo, september 2003

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het overlijden van onze vader en opa

Eef Wentink

betuigen wij hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2003

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

"Deze week hou ik u
zelfs 2 worsterl voor"

Sommige klassiekers zijn maar moeilijk te overtreffen,
zoals de goudeerlijke, sappige en stevige rookworst.

Met wat pittige mosterd erbij... daar kan geen
haute cuisine tegenop. En qua prijs al helemaal niet:

per 2 nu extra voordelig!

2 rookworsten
Mexicaanse
vleesrolletjes
per stuk

Gekookte worst
100 gram

Kalkoenschnitzel
700 gram

Toscaanse salade
700 gram

350•

145
: • •

n 79u.
<|09

: l •

105
•

Vrijdagmiddag 3 oktober
vanaf 12.00 uur

heerlijke warme erwtensoep
bij ons in de winkel.

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

BESPAAR
elke maand veel geld!

2,9%
Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 • 40 84 40

feankl

onze
voordeel
hypotheek v.a.

Nederland b.v.

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

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

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

n & fruit

Tevens uw

Ie koopt 't lekkerst bij de groentewan!



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Vergeet de Actie
Beter Wonen! niet
Gaat u binnenkort in uw huis ver-
bouwen of heeft u een nieuwe
verwarmingsketel nodig én bent
u eigenaar van een huis van vóór
1998? Doe dan mee aan de Actie
Beter Wonen! Vraag om comforta-
bel te wonen, uw energiegebruik
te verminderen en maandelijks
een lagere energienota te ontvan-
gen, nu een EnergiePrestatie-
Advies (EPA) aan. Enige tijd
geleden heeft u bij een persoon-
lijke brief van de gemeente een
aanmeldingsformulier gekregen.
Bent u niet (meer) in het bezit van
het formulier of wilt u meer in-
formatie over de actie dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
milieu, tel. (0575) 55 74 74 of
kijken op www.vorden.nl. In 2002
hebben ruim 100.000 woning-
eigenaren een EPA voor hun
woning aangevraagd. Onderzoek
door het ministerie van VROM
laat zien dat de eigenaren over-
wegend positief zijn over het
advies dat zij ontvingen en de
aanbevolen maatregelen vinden
passen in hun planning en
budget. Inmiddels heeft ook een
aardig aantal Vordenaren al een
EPA aangevraagd! Meedoen aan
de Actie Beter Wonen! in Vorden
kan nog tot het eind van dit jaar.

De Stiepel Klimboom en gemeente slaan
handen ineen om uitbreiding kinder-
dagopvang Klimboom te realiseren
Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst hebben de gemeente,
kinderdagopvang De Klimboom en woningbouwcorporatie De Stiepel
nog eens het belang benadrukt van de uitbreiding van De Klimboom
voor Vorden en een goede samenwerking daarin. Zij hebben
afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Met de uitbreiding kan De Klim-
boom inspelen op de toenemen-
de vraag van ouders die hun
kinderen naar een opvangvoor-
ziening in de eigen woonplaats
willen brengen. Voor de ver-
bouw van het pand en het
kappen van enkele bomen/bos-
plantsoenen zijn inmiddels
vergunningen verleend. Voor
het plaatsen van units voor
tijdelijke huisvesting is de
vergunning nog niet onherroe-
pelijk. Daartegen loopt nog een
beroepsprocedure. Een verzoek
om schorsing van de vergunning
is afgewezen. Voor het aanleg-
gen van een speelterrein en
parkeerplaatsen op het perceel
aan het Wiemelink, gelegen
tussen kinderdagverblijf De
Klimboom en de CAI-mast, is een
nieuwe vrijstellingsprocedure
van het bestemmingsplan
gestart. De betrokken partijen
werken er echter gezamenlijk
hard aan het project zo spoedig
mogelijk te realiseren. De plan-
ning is de units op l december
dit jaar in gebruik te nemen.

Een impressie van de nieuwe Klimboom.

Wijziging televisiepakket UPC
Op l oktober vindt een wijziging
plaats in het televisiepakket dat
UPC in de gemeente Vorden
aanbiedt. De zender TRT wordt
aan het pakket toegevoegd en
de zender NDR wordt niet
langer doorgegeven.

De frequentie van TRT is 651,75.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de
klantenservice van UPC, tel.
(0900) 15 80 (0,10 eurocent per
minuut), of de website
www.upc.nl raadplegen.

Meldpunt klachtenafhandeling
beschermde diersoorten

OP DE WEBSITE

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

Sinds de invoering van de Flora
en Faunawet in 2002 zijn de ge-
meenten in Nederland verant-
woordelijk voor het afhandelen
van meldingen tot beschermde
diersoorten in huis. Het gaat hier-
bij om vleermuizen of steenmar-
ters die in huis zitten en die een
probleem geven. Vleermuizen of
steenmarters in uw huis: dat is
even schrikken. Vleermuizen
kunnen in de meeste gevallen
geen kwaad. Bovendien zijn ze als
insecteneters bijzonder nuttig.
Steenmarters zijn ook nuttig
omdat ze onder meer muizen en
ratten eten, maar geven soms wel
overlast. Het gaat slecht met deze
dieren in Nederland en daarom
zijn ze beschermd. Ze kunnen
niet zomaar worden gedood of
weggehaald. De meeste mensen
schrikken als ze met vleermuizen
te maken krijgen en denken dat
ze een invasie van ongedierte
hebben. Ze vrezen voor schade
aan het huis of verspreiding van
ziekten. Maar vleermuizen in uw

huis zijn zelden een invasie: ze
zoeken gewoon een warm en
droog verblijf. Een spouw, een
dak en ook wel zolders voldoen
prima. Vleermuizen zijn geen
muizen. Ze werpen één jong per
jaar, graven of knagen niet. Als ze
in hun dagverblijf zijn slapen ze
eigenlijk alleen maar. Steenmar-
ters geven wel vaak overlast: door
geluid, stank of prooidierresten.
Ook knagen steenmarters soms
kabels door. Met klachten over
vleermuizen en steenmarters
kunt u bij de gemeente terecht.
Na een melding schakelt de
gemeente een deskundige in die
adviezen geeft. In veel gevallen is
dit advies diervriendelijke wering.
Als er geen overlast is, kunnen
vleermuizen en steenmarters vaak
zonder problemen blijven. Voor
vragen kunt u contact opnemen
met de afdeling gemeentewerken,
tel. 55 74 74. Meer informatie over
vleermuizen en steenmarters
kunt u ook vinden op
www.minlnv.nl/vleermuis.

UlT D E R A A D
"De gemeenteraad vergaderde op 25 september jl. besluitvor-
mend. Besproken is onder meer de profielschets Bronckhorst.
De raad heeft met de schets ingestemd. De WD is overigens
van mening dat de profielschets eerst in de inspraak moet,
waarna de gemeenteraad het plan al dan niet aangepast aan
de nieuwe gemeenteraad als 'testament' aanbiedt. Het
Gemeentelijk rioleringsplan 2003 - 2010 is aangenomen tot en
met het vierde jaar. Over de plannen voor de jaren erna wil de
raad spreken tijdens de begrotingsvergadering. Het voorstel
voor uitbreiding van de begraafplaats is aangenomen. Als een
uitbreiding in noordoostelijke richting niet mogelijk is, wil de
raad dat burgemeester en wethouders terug-
komen naar de raad, voordat uitbreiding
tussen oprijlaan en de Galgengoorweg en
achter de beheerderswoning plaatsvindt. Het
verzoek om een bijzondere begraafplaats op
het schiereiland op 'De Wiersse' aan te ^
leggen, is afgewezen. Tot slot is met het
beleidsverslag 2002 Abw, loaw, en loaz
ingestemd."

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling



Marktdag over wonen
8 oktober in Dorpscentrum

Inspraak op vellen kastanjes Groeneweg en Emmalaan

over wonen: nu en in de toekomst.

Het programma van de marktdag is
als volgt:
• 10.30 uur:

Opening door mevr. A. Mijn,
voorzitter Stichting Welzijn
Ouderen Vorden

• 10.35 uur:
Wethouder W. Wichers met een
korte inleiding over het woon-
beleid van de gemeente

• 10.45 uur:
De heer H. Langes, beleidsmede-
werker van de provincie
Gelderland over de 'Woontoets'

• 10.55 uur:
Toelichting de heer F. Adema van
woningcorporatie De Stiepel

• 15.00 uur:
Afsluiting marktdag door
mevrouw Klijn

Veilig en comfortabel wonen voor
nu en later. Dat wilt u toch ook?
Om u over de mogelijkheden te in-
formeren, organiseren de plaatse-
lijke en Gelderse Ouderenbonden in
samenwerking met de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) op
8 oktober een speciale marktdag.
Voor de ingang van het Dorpscen-
trum staat een informatiebus en in
de grote zaal van het Dorpscentrum
staan acht marktkramen die in het
teken staan van de laatste ontwik-
kelingen op het gebied van wonen
en zorg. De bus en kramen zijn ge-
opend van 11.00 uur tot 15.00 uur.
De gemeente is met een kraam aan-
wezig. In de kraam staan de heer
Van Dijk en mevrouw Veenstra.
De heer Van Dijk kan u alles vertel-
len over energiezuinig wonen, mi-
lieu en afval en bij mevrouw Veen-
stra kunt u terecht voor informatie
over de Wvg (o.a. vervoer, rolstoe-
len, woningvoorzieningen). Daar-
naast zijn er kramen van onder
meer De Stiepel over huurwonin-
gen, de politie met informatie over
beveiliging van de woning, Thuis-
zorg, Ouderenbonden en SWOV.
Kortom veel recente informatie

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Doeschot 40, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 18 september 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, voor het vernieuwen van een bijgebouw, datum ontvangst:

24 september 2003
• Nieuwstad 41, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

18 september 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Burgemeester Galleestraat 44, voor het bouwen van een dubbele garage,

vrijstelling voor: overschrijding rooilijn
• De Eendracht 29, voor het veranderen van een garage/bergruimte, vrijstelling

voor: overschrijding rooilijn
• Julianalaan 14, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wilmerinkweg 5, voor het aanbrengen van een kapconstructie
• Enzerinckweg 6, voor het vernieuwen en veranderen van een bergruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg 5, voor het geheel slopen van een ligboxenstal met melklokaal en

wachtruimte, wagenloods, graanschuur, mengmestsilo, 2 mengmestkelders en
4 kuilvoerplaten en het gedeeltelijk slopen van mengmestkelders in de boerderij
en jongveestal

• Dorpsstraat 6b in Wichmond, voor het geheel slopen van een wagenloods
• Enzerinckweg 6, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur
• Heidepolweg 2, voor het geheel slopen van alle gebouwen van het gesloten

varkensbedrijf, voersilo's foliebassin en sleufsilo's
• Mosselseweg ongenummerd, voor het geheel slopen van een schuilgelegenheid

V e r g u n n i n g e n ( d i v e r s e n )
• Hervormde Kerk Wichmond, voor een oliebollenactie in de gemeente Vorden op

l november 2003

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g van, b e s l u i t e n o p a a n v r a g e n o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden liggen met ingang van 3
oktober tot en met 14 november 2003, ter inzage de besluiten op de aanvragen van:
• de heer D. Bruil, Okhorstweg 3, 7251 RG Vorden, om: een revisievergunning

voor een melkrundvee- en varkenshouderij, datum aanvraag: 4 april 2003, adres
van de inrichting: Okhorstweg 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden", sectie N,
nr. 367 en 368

• de heer S. van der Meulen, Kapelweg 12, woonplaats: 7251 SC Vierakker, om:
een revisievergunning voor een fokvarkensbedrijf met schapenhouderij, datum
aanvraag: 23 september 2002, adres van de inrichting: Kapelweg 12 in Vierakker,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S, nr. 529

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de

Al enkele jaren vertonen de kas-
tanjes langs de Groeneweg en Em-
malaan een teruglopende conditie
en vitaliteit. Daarom worden de
bomen ieder jaar gecontroleerd.
Oorspronkelijk stonden er 15 bo-
men langs de Groeneweg en zes
langs de Emmalaan. Nu zijn dat
er nog respectievelijk tien en vier.
Onlangs zijn de bomen opnieuw
nagekeken. Uit deze controle
blijkt dat dit jaar ingrijpende
maatregelen nodig zijn. Waar-
schijnlijk als gevolg van de stor-
men van afgelopen jaar heeft een
groot deel van de nog resterende
bomen ingescheurde takken in de
kroon. Drie bomen langs de Groe-
neweg zijn zo zwaar beschadigd
dat vellen noodzakelijk is. De
overige bomen moeten gesnoeid
worden. De lange-termijn-ver-
wachting van de bomen is slecht.
De conditie en vitaliteit van de
bomen zijn verder afgenomen. Na
het vellen van de drie bomen res-
teren nog zeven kastanjes langs
de Groeneweg. Door de noodzake-
lijke snoei ogen deze minder
fraai. Het beheer van de gemeente
is, op basis van het Bomenbeleids-
plan Vorden, gericht op het zo
lang mogelijk in stand houden
van een laan of bomenrij. Alleen

in gevallen waar een groot deel
van de bomen in een laan of bo-
menrij zo slecht zijn dat langer
handhaven niet verantwoord is en
door het vellen van deze slechte
bomen het laaneffect voor het
grootste deel verloren gaat, kan
een gehele laan of bomenrij ge-
veld worden. Richtlijn volgens het
Bomenbeleidsplan is het vellen
van minimaal een derde deel van
de bomen in een laan. Na het vel-
len van de drie slechtste bomen,
resteren nog elf van de oorspron-
kelijk 21 kastanjes. Van een laan
is geen sprake meer. De conditie
en vitaliteit van de bomen nemen
af. Door de forse snoei ogen de
bomen ook minder fraai. De ge-
meente vindt dat nu het moment
is gekomen tot het vervangen van
de bomen over te gaan. Er is
voldoende ruimte om te herplan-
ten. Langs de Groeneweg kunnen
14 kastanjes herplant worden,
langs de Emmalaan vijf. Op de
Emmalaan staan de bomen nu
aan de kant van de woningen. Ter
beperking van de overlast willen
burgemeester en wethouders aan
de gazonzijde herplanten. Gezien
de locatie, aard en omvang van de
kastanjes passen burgemeester en
wethouders op het voornemen de

<*£iB*^ ĵ JPr^*^

kastanjes te vellen de openbare
voorbereidingsprocedure toe.

Overeenkomstig afd. 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht ver-
lenen burgemeester en wethou-
ders inspraak op het voornemen
de kastanjes langs de Groeneweg
en Emmalaan te vellen. U kunt de
ontwerp-beschikking inzien op de
afdeling gemeentewerken in de
boerderij. Tot en met 29 oktober
a.s. kunt u uw zienswijze kenbaar
maken aan burgemeester en wet-
houders, schriftelijk (zie post-
adres), of mondeling aan de mede-
werkers van de afdeling gemeen-
tewerken. De reacties betrekken
burgemeester en wethouders bij
hun definitieve besluit.

milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
zijn de vergunningen verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten zijn
niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 15 november 2003. Zij die beroep
instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, willen de besluiten niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is
beslist.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m b e n
a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 3 oktober tot en met 31 oktober 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• A.E.A. Akkerman, Zuivelweg l, 7251 LJ Vorden, voor: een revisievergunning voor

een inrichting voor a. het produceren van wasverven, vloerwassen, paraffine sta-
ven, zilver- en koperpoets; b. het opslaan van grondstoffen voor deze productie; c.
het opslaan van gerede producten, datum aanvraag: 4 september 2002, adres
van de inrichting: Zuivelweg 2, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie E, nr. 824

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van
ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend
vóór l november 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot l november 2003.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning en vernieuwen van een garage op het
perceel Nieuwstad 67. Deze vrijstelling maakt de situering van de garage, korter op
de weg mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 2 oktober
tot en met woensdag 29 oktober 2003 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
het college kenbaar maken.



Fitness voor senioren
begint 3 oktober
Vrijdag 3 oktober begint de in-
troductiecursus "Seniorenfit-
ness" in het Sport- en gezond-
heidscentrum "Strada sports".

De cursus omvat vijf bijeenkom-
sten en wel gedurende het laatste
uur van de vrijdag-ochtenden in
de periode van 3 t/m 31 oktober.
ANBO-leden krijgen een fikse kor-
ting op de deelnemersprijs. Wie na
afloop van de introductiecursus
besluit om door te gaan met weke-
lijks oefenen is vrijgesteld van het
betalen van inschrijfgeld. Belang-
stellenden voor de introductiecur-
sus "Seniorenfitness"kunnen zich
tot donderdag 2 oktober opgeven
bij de secretaris van de ANBOafde-
ling Vorden, de heer J.Branden-
burg, telefoon: 552003
Bewegen is gezond, ongeacht de
leeftijd. Het verbetert de conditie

en heeft een positieve invloed op
de bruikbaarheid van spieren en
gewrichten. Oud-huisarts Sterrin-
ga benadrukte dit vorige week nog
eens tijdens zijn inleiding voor le-
den van de Vordense Ouderenbon-
den in het Dorpscentrum.
Het is tijdens het Seniorenfitness
mogelijk, om in overleg met de in-
structeur, soort en zwaarte van het
wekelijks trainingsprogramma sa-
men te stellen.
Ingeval men gedurende de cursus-
periode een keer niet aanwezig
kan zijn dan mag men het ver-
zuim op een ander tijdstip inha-
len.
Seniorenfitness is een idee van de
ANBO-afdeling Vorden dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met
het aan de Burgemeester Gallee-
straat 67a gesitueerde Strada
sports.

Tijdens de nationale product-
keuring georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers op
22 en 23 september jl. is de
rookworst van Keurslager Vlog-
man door een onafhankelijk
team van deskundigen ge-
keurd.

De jury stelde vast dat geur, kleur,
smaak en samenstelling van deze
rookworst van prima kwaliteit
zijn. Daarom verdient deze het
predikaat goudkeur!
Uiteraard is Keurslager Vlogman
heel tevreden met het behaalde to-
taal van 100 punten. Juist aan het

begin van het rookworstseizoen is
het behalen van Goudkeur voor
dit product een goede stimulans.
Niet in de laatste plaats omdat
men zo de kwaliteit in het oog
blijft houden.

Alle 565 Keurslagers, die bij de Ver-
eniging van Keurslagers zijn aan-
gesloten, hebben kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Zo wordt elke
Keurslager jaarlijks minimaal drie
keer onaangekondigd gekeurd op
kwaliteit, versheid, presentatie, as-
sortiment, hygiëne en service. Re-
gelmatig vindt er ook een product-
keuring plaats.

Dobey Kluvers klaar voor
dierendagfeest
Zoals elk jaar zijn er weer veel
aanbiedingen. Voor elk huis-
dier en elke beurs.

Deze week voorafgaand aan die-
rendag, a.s. zaterdag 4 oktober.
Naast de mountainbike en DVD-
speler, welke door invulling van de
rebus uit de folder zijn te winnen,
heeft Dobey Kluvers zelf voor extra
prijzen gezorgd, welke alleen on-
der de klanten van Kluvers verloot
worden. De hoofdprijs is een

prachtige Philips kleuren tv., van
Expert Arendsen en ook de moder-
ne Canon fotocamera van Foto
Willemien, mag er wezen als twee-
de prijs. Om het feest compleet te
maken is er ook een derde prijs in
de vorm van een waardebon van
25,- euro. Dus er is ruim kans op
prachtige prijzen.

Tot ziens bij Dobey Kluvers aan de
Zutphenseweg 39 in Vorden. (Zie
ook de advertentie.)

PCOB-bijeenkomst
Op donderdagmiddag 25 sept-
meber spoedde zich een grote
groep mensen naar t Stamper-
tje.

Reden: dhr. G.H. Sterringa, voor-
malig huisarts te Vorden, zou een
lezing houden over: "Veiligheid in
en rond het huis".
Naast PCOB-leden en genodigde
ANBO-leden waren ook veel oud-
patiënten van dokter Sterringa
aanwezig. Al met al een zeer volle
zaal.
Dokter Sterringa voelt zich naar ei-
gen zeggen: "Geen arts in ruste".
Dat bleek al heel snel toen hij let-
terlijk met veel toeters en bellen
de lezing begon door al zigzag-
gend met en stok zonder rubber
dop door de zaal te lopen en met
een zeer gammele rollator terug-
kwam. Dit alles om te laten zien
hoe het niet moet.
Zijn hoofdthema was preventie.
Hoe kun je ongelukken in en rond
het huis voorkomen? Achtereen-
volgens gaf hij ons uitleg over oor-
zaken, gevolgen en eventuele com-

plicaties van de gevolgen. Zoals:
Glad tuinpad... Gebroken heup...
Longontsteking erbij in het zieken-
huis... Tas aan het fietsstuur... Val
met open beenwond... Trombose
erbij in het ziekenhuis.
Tijdens het 'vragenuurtje' kwam
dokter Sterringa o.a. te spreken
over dikke kinderen met als extra
risico het optreden van diabetes II;
Cholesterol en goede en slechte
vetten. Men weet nu dat de 'appel-
buikjes' van de heren veel slecht
vet bevatten en de dames met hun
'peerbuikjes' het goede vet op de
heupen hebben.
Om te zien of men te dik is of dat
men over een normaal postuur be-
schikt kan men de volgende reken-
som maken. Deel het lichaamsge-
wicht in kg. door het kwadraat van
uw lengte in meters. Een man van
75 kg met een lengte van 1,8 m
heeft een Quetelet-index van 75:
(1,8 x 1,8) = 23,1. zit men met de in-
dex tussen 18 en 25 dan heeft men
een normaal postuur. Kortom al
met al een zeer gezellige, waarde-
volle en geslaagde middag.

S.V. Ratti huldigt leden en
benoemt nieuwe voorzitter

Maandag 22 september 2003 heeft
de jaarlijkse Algmene Ledenverga-
dering van S.V. Ratti plaatsgevon-
den. Naast alle gebruikelijke pun-
ten waren er een aantal opzienba-
re gebeurtenissen.
Allereerst nam na 6 jaar een be-
stuursfunctie te hebben vervuld,
waarvan 5 jaar als voorzitter, Jan
Kieskamp afscheid van het be
stuur van S.V. Ratti. Jan Kieskamp
werd bedankt voor zijn inzet en

omdat eerste eltal hem nimmer
een beker heeft kunnen leveren,
ontving de heer Kieskamp een
heuse beker. Zijn functie wordt
overgenomen door de heer F. Boe
kelo. Twee andere leden van S.V.
Ratti werden extra in het zonnetje
gezet. Allereerst was dat Toon
Roelvink. De heer Roelvink is
(ruim) 50 jaar lid van S.V. Ratti. De
waardering hiervoor vertaalde
zich in een mooie speld die door

de heer Kieskamp werd opgespeld.
Ten tweede werd Bart Overbeek
door de voltallige vergadering be-
noemd als ere-lid. De heer Over-
beek heeft zich vele jaren ingezet
voor de vereniging. Zo wasa hij
lange tijd speler van het eerste,
heeft hij als secretaris deel uitge-
maakt van het bestuur en de laat-
ste jaren heeft hij als leider zijn
(voetbal)kennis overgebracht op
de jeugd.

Hannie Hendriksen van Café-restaurant "De Herberg" reikt de trainingsjacks uit aan aanvoerder Huberto Eijkel-
kamp en trainer Mare van der Linden van het 2e elftal van de voetbalvereniging Vorden. Voorzitter Herman
Vrielink heeft tijdens de uitreiking Hannie Hendriksen bedankt voor het beschikbaar stellen van de trainings-
jacks en liet o.a. via een bos bloemen blijken dat w Vorden zeer content is met subsponsor "De Herberg.

Epilepsie:
soms ben je er

even niet bij

@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur • giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij 'er even niet bij'.

Er vallen gaten in hun leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt

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

Vragen over epilepsie? 0900 - 8212411 (€ 0,10 per minuut)

www.epilepsie.nl • Postbus 270 • 3990 GB Houten



Café & SCyterij

Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52 / 06 54 313 866

vanaf 3 oktober

BOKBIER
(3 halen - 2 betalen, sparen voor gratis bittergarnituur)

11 oktober

TEUN TOON & AUGUST
(classic rock, blues en rock & roll en de entree is gratis)

17, 18 en 19 oktober

HERFST-ACTIVITEITEN
(spijkerslaan, boomstamzagen, bierproefwedstrijd en meer)

25 oktober

REAL TIME
(live on stage uut Hengel e. o., de entree is gratis)

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

ffons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

KINDERBOEKENWEEK 2003
1 t/m 11 OKTOBER

Ontdek Francine Oomen,
dé schrijfster van de

Kinderboekenweek 2003!

Het Zwanenmeer (maar dan anders)
het ontroerende, spannende en grappige verhaal

over een drieling. Cadeau bij aankoop van
een kinderboek van ten minste € 9,99.

Zolang de voorraad strekt.

bruntj
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuy s

Vanaf maandag 6 oktober a.s.
t/m zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie
voor toegang tot ons

Kerst-
wintercircus

De voorstellingen zijn in sporthal 't Jebbink op
29 december om 15.30 en 19.00 uur en 30 december om 15.30 en 19.00 uur.

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

Voor meer informatie zie deze week in de winkel en Contact van volgende week.

SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575)552713

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

EHBO
Warnsveld

begint op
14 oktober a.s.
weer een

. -. -, .

[NEP VERENIGING]

beginnerscursus
EHBO
Informatie bij Truus Oostenenk,
tel. (0575)'51 00 17 graag na 19.00 uur.

Grolsch € 4?° korting
bij aankoop van 2 kratten

Zoete muskaatdruiven
€OÏ

9

98

kilo

Schouderkarbonade
kilo €
WEEKEND AANBIEDING alleen zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur

Maïtre Paul slagroomtaart
slechts van € 4.49 voor " €
Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edha in Hengelo.

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

Te koop
landbouwgrond

3.10.40 ha, gelegen aan
de Bonte Koeweg te Baak.

VASTGOED

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118



G: NDA V O R D E N

Vorden staat op 8 oktober a.s.
in het teken van het Wonen

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

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

SEPTEMBER
30 De Bosrand Volksdansen voor

senioren.
30 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Heide Gosselink en Gert
Kraayenzang.

OKTOBER
l Bridgeclub BZR in het Stam-

perrje
l Najaarsconcertmiddag Welfa-

re Rode Kruis de Wehme
l ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
l HVG Wichmond, Middag vor

oxideren en HVG leden
1 HVG Linde, Lezing notaris
2 Bejaardenkring Reisje
2 Klootschieten bij de Vordense

Pan
3 ANBO Start fitness cursus 50+

bij Strada Sports
4 Veiling Dorpskerk in de Her-

berg

Aktiemarkt
Op vrijdag 3 oktober a.s. houdt de
Marktvereniging Vorden weer
haar 2de actiemarkt van dit jaar.
Bij de aankopen op de markt krijgt
men één of meerdere enveloppen
waarbij men kans maakt op een

8 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

8 Herhalingslessen EHBO Vor-
den

8 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

9 Klootschieten bij de Vordense
Pan

10 ANBO Cabaretprogramma
't Stampertje

10 ANBO Koffietafel Dorpscen-
trum

14 Lezing St. Klein Axen door Ro-
ger Rundqvist

15 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

15 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

15 Handwerkmiddag + kraamver-
koop Welfare, De Wehme

15 Herhalingslessen EHBO Vor-
den

15 HVG dorp Vorden, reisverslag
fam. Sterringa

16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschieten bij de Vordense

Pan
19 Openstelling tuinen de Wiers-

se
22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
22 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
22 Herhalingslesssen EHBO Vor-

den
22 HVG Wichmond, Homeopa-

thie lezing
23 SBO Vorden middag over Seni-

orenbeleid
23 Klootschieten bij de Vordense

Pan
28 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge, dia's treinreis dhr. Hors-
ting

29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

29 HVG Wichmond Ringsamen-
komst bij Bousema

29 Handwerkmiddag Welfare Ro-
de Kruis

29 ANBO Klootschieten bij de
Kleine Steege

30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

leuke prijs. Bij de kraam van de
Marktvereniging kan men dan de
gewonnen prijs uitzoeken.

Men heeft vele leuke prijzen in de
aanbieding.

Lachen in Linde om
Schoapen op drift44 9 J

Een volle tent op het feestterrein
nabij de Lindese Molen. Traditiege-
trouw als opening van de volks-
feesten in het buurtschap op de
donderdagavond een optreden
van de toneelvereniging "Linde".
Onder regie van Janny Haaring
werd de klucht in dialect "Scho-
apen op drift", opgevoerd. Albert
Veenstra (Jan Bosch) en echtgenote
Anna (Janny Tuinman) wonen op
een boerderij. Problemen voor Al-
bert, hij kreeg ontslag bij zijn baas.
Toen er in het dorp een paar scha-
pen waren gestolen, vertelden
twee roddelende buurvrouwen
Aaltje( Netty Arfman) en Geesje
(Janny Haaring) aan de politie (Her-
bert Hulstij n) dat Albert de dader
was. Mooi van niet! Thuis hadden
de Veenstra's veel te stellen met
hun rebellerende dochter Annie
(Mynke Groot Jebbink). Zoon
Henk( gespeeld door debutant Bas-
tiaan Meyerink) en Ria (Marjan Arf-
man) de vrouw van Henk deden
ook een duit in het "komische zak-

je". De roddelende dames werden
opgepakt door de politie, terwijl
een oude vrijgezel (Antwan Havek-
es) nog een poging deed om de
buurvrouwen te versieren. De poli-
tieagent zelf was helemaal
"smoor" van de ondeugende doch-
ter Annie, terwijl de man van het
GAK (Martin ten Have) "de boel"
moest controleren. Toneelgroep
"Linde" maakte er een leuke
avond van. De grime werd ver-
zorgd door Ina Wesselink en Ger-
rie Harmsen. Souffleuse: Annie
Ruiterkamp. Decor en verlichting:
Jan Kornegoor.
De voorzitter van de volksfeesten
in Linde, Bert Tuinman, huldigde
deze avond nog een aantal perso-
nen. Dat waren Jan Kornegoor ( 25
jaar lid van de commissie); Hem-
my Beumer en Harry Lichtenberg (
40 jaar lid) en Hendrik Weenk ( 55
jaar lid). De jubilarissen kregen
een bord en oorkonde aangebo-
den, terwijl de dames een bloeme-
tje in ontvangst mochten nemen.

De gezamenlijke Ouderenbon-
den in Vorden (SBO-V) en in Gel-
derland (SBOG) en de Stichting
welzijn Ouderen Vorden
(SWOV)organiseren in nauwe
samenwerking met de gemeen-
te Vorden en woningcorporatie
"De Soepel" op woensdag 8 ok-
tober een marktdag over "Veilig
en comfortabel wonen, nu en
later". Deze marktdag zal wor-
den gehouden in en rond het
Dorpscentrum.

De marktdag is bedoeld om senio-
ren uit deze plaats en regio voor te
lichten over moderne technieken
en aanpassingen voor veilig en
comfortabel wonen, nu en later.
Welke mogelijkheden zijn er zoal
voor senioren op het gebied van de
huisvesting? Dit aspect is van be-
lang voor ouderen in Vorden die
zo lang mogelijk zelfstandig wil-
len blijven wonen.
Het programma voor deze dag ziet
er alsvolgt uit.
's Morgens vindt de opening plaats
door wethouder W.Wichers van de
gemeente Vorden, gevolgd door
een korte inleiding van de heer
H.Langes van de Provincie Gelder-
land over de "Woontoets".De heer
FAdema van woningcorporatie
"De Stiepel"zal in gaan over het
woonbeleid in Vorden.
Daarna vindt de woonmarkt
plaats. Voor het Dorpscentrum zal
de de Techno-Zorgbus staan, waar
praktische hulpmiddelen en wo-

ningaanpassingen voor in huis te
zien zijn. Ook de politie, district
IJsselstreek , komt met een voor-
lichtingsbus en zal o.a. voorlich-
ting geven over het politiekeur-
merk. In acht kramen wordt door
de volgende instellingen voorlich-
ting gegeven op het terrein van
zorg en wonen: gemeente Vorden;
provincie Gelderland; Vereniging
Groepswonen met een plaatselijke
woongroep uit Lochem; SBOG en
de plaatselijke Ouderenbonden
ANBO en PCOB; SWOV met o.a.
materiaal van de Hobbyclub,
Thuiszorgorganisatie Sensire De
Berkel en de Vereniging Kruis-
werk.
Kortom een veelheid aan informa-
tie op dit terrein. De toegang is
gratis en een ieder is van harte wel-
kom!
Diegenen die autovervoer nodig
hebben, kunnen dit tot uiterlijk
maandag 6 oktober a.s.
opgeven bij de SWOV, tel.553405.
De belangstellenden die met de
auto komen, is het lastig in de on-
middellijke omgeving van het
Dorpscentrum een parkeerplaats
te vinden, vooral in verband met
de verbouwing van het voormalige
politiebureau. Voor diegenen die
slecht ter been zijn, is een beperkt
aantal plaatsen op het parkeerter-
rein achter de ABN/AMRO Bank be-
schikbaar.De politie is die dag in
de buurt en zal hierop toezien.
Voor nadere informatie kan men
terecht bij Jan Olthaar (tel.555506)

Expositie Marijke van Epen
in Vordense bibliotheek
Zaterdagmiddag 4 oktober
vindt in de Vordense biblio-
theek de opening plaats van de
expositie van Marijke van Epen.

Vanaf dinsdag 7 oktober zal in de
bovenzaal van de bibliotheek de
tentoonstelling (hoofdzakelijk pa-
pierwerk) van haar te zien zijn. Re-
liëf is wat elk van de getoonde wer-
ken, alles in witte kleur, met alle
andere gemeen heeft. Marijke van
Epen , in 1942 geboren in Den
Bosch, heeft haar opleiding ge-
volgd aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten in Rotterdam, afde-
ling tekenen, schilderen en grafi-
sche vormgeving.

Zij experimenteert en exposeert
toenemend met licht abstract
werk en raakte in 1968 door de Do-
kumenta in Kassei sterk geïnspi-
reerd om verder die richting in te
gaan, vooral met zweefdruk. Door
haar activiteiten in actiegroepen

vooral ten behoeve van Zuid Ame-
rika, kwam zij in aanraking met
de cultuur van de Andes. Zij ver-
diepte zich in de weefkunst zoals
die door vrouwen nog wordt over-
leverd. De grote liefde voor papier
bleef aanwezig.
Met een knipoog naar textiele
weefsels experimenteert Marijke
van Epen met dit materiaal, zon-
der verf, zonder inkt, maar wel
met een vlijmscherp mes en lini-
aal. In dit materiaal, papier dus,
maakte zij papiersnedes door mid-
del van insnijden en omvouwen;
een raster van witte lijnen dient
als "drager", de voorstelling, ogen-
schijnlijk los daarvan, ligt meer
naar achter. De reliëfs van wit pa-
pier ontstaan door stroken dik, wit
aquarelpapier van verschillende
breedte met elkaar te bevlechten.
De tentoonstelling die duurt tot
en met l november, is tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
te bezichtigen.

Collecteweek Nederlandse
Brandwonden Stichting
In de week van 5 tot en met 11
oktober gaan weer ruim 50.000
vrijwilligers van de Nederland-
se Brandwonden Stichting op
pad om te collecteren.

Dankzij de collecte kan de Brand-
wonden Stichting haar strijd te-
gen littekens voortzetten. Al meer
dan dertig jaar zet de Nederland-
se Brandwonden Stichting zich in
voor mensen met brandwonden.
Dit doet zij door onderzoek ter
verbetering van de behandeling
van brandwonden, het opzetten
van preventiecampagnes en het
instandhouden van de Huidbank.
De Brandwonden Stichting doet
ook veel aan nazorg voor brand-
wondenslachtoffers. Brandwon-
den zijn de meest ernstige ver-
wondingen die een mens over-

komt. Naast pijn en de langdurige
behandeling zijn het vooral de
ontsierende littekens die het le-
ven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken. Deze littekens
zijn zowel lichamelijk als geeste-
lijk. Met het opgehaalde geld
helpt de Brandwonden Stichting
brandwondenslachtoffers in hun
strijd tegen littekens. Daarom ko-
men de vrijwilligers in de collecte
week langs de deuren.

Wie de collecte heeft gemist, kan
ook geld storten op giro 20 21 22,
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting Beverwijk. In Ruurlo worden
nog enkele collectanten gezocht
voor deze collecte.

Voor informatie: Fien Bunte, tele-
foon 49 12 66.

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



TT ir*

jp/nm

D̂E MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
.

SPECULA4S
MOLENS

NIEUW'.
STOEP1E
GEZOND

Hormaal 1,50 NU

BOEREN BRUIN
'.'O PER STUK

NU 3 VOOR

NIEUW!
STOKBROOD

VAN TOEN
1,20 Per Stuk
NU 2 VOOR

,00

'f

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 4,49

VARKENSLAPPEN 1 kg 3,99

POULET OF HACHEEVLEES 1 kg 4,99

KOTELETTO'S 4 stuks 1,99

ROOKVLEES 100 gr 1,00

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

BIGSHIRT-NACHTHEMD
div. kleuren en printen
one size en lange mouw per stuk 6.95
JONGENS- EN MEISJES PYJAMA'S7 KA
div. maten per stuk • • W U

BABY PYJAMA'S maten 62 t/m 86 C Q C
div. soorten en kleuren, 100% katoen per stuk Wi v V

Sterken
nacht- en ondermode

Fruithandel F. Huusken en Zn.
HOLLANDSE
BLOEMKOOL per stuk

5 kg

PITTENLOZE HONINGZOETE
2 kg

1STE SOORT
BANANEN

1 kilo

PRACHT
WITLOF 1 kilo

Bloemen en planten

2 BOS BLOEMEN
NAAR KEUZE

10 VIOLEN

5.00
3.99

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

STUNT!
» GROTE BOL CHRYSANT2.99

EENDENBORSTFILET stel 5"

DUIVENBORSTFILET stel 2f5

VERSE HAANTJES
Zakje kruiden gratis

kilo

Poelier Hoffman
Laren (GId.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen



Het grote voordeel van
Oh Hengelo (Gld.)U!

VLEES:

RIBBETJES
49

kilo van 6.10 NU 24.

GROENTE:

CHIQUITA
BANANEN

O."kilo van 1.99 voor

MAGERE
VRUCHTEN
YOGHURT

pak 1 liter van 1.47

O."voor

PEPSI COLA
fles 1,5 liter van 1.24

75
voor o.7

DUBBEL-
pak 1 liter a 0.81

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

D.E. KOFFIE
SNELFILTER

pak 500 gram a 2.88

nu 2 pak voor
450

Albert Hei j n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VERKADE
CHOCOLADE

reep 75 gram van 0.89

O.50
voor

GALLt^GALL

JAGERMEISTER
fles 0,7 liter

1<fl 99
•

GALLSGALL

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

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

BOSCHLAND
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Op 27 september 2003 is

Accountantskantoor ThJ. Sloot b.v.
verhuisd naar

Raadhuisstraat 21
te Hengelo (Gld.)

(ingang Sterreweg)

Vanaf deze datum is onze naam gewijzigd in

Boschland
Accountants & Adviseurs

Raadhuisstraat 21
7255 BK Hengelo (Gld.)

Postadres:
Postbus 12, 7255 ZG Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 13 91
Fax (0575) 46 27 34

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond Muizengatweg 3
* Grondwerk 7227 DN Toldijk
» Containers Telefoon (0575) 45 14 11
* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
* Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55135503

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 9.30 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

V^ VISHANDEL
j LJVL & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fux (033) 2986610

mobiel 06 22158903

Denk aan uw veiligheid
brandvertragend impregneermiddel?

Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

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

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Baak.
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen "Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.
Ook verhuur van trilplaten.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

'part
SIERBESTRATINGEN



De Dierenspeciaalzaak
VORPEN

oé dierenspeciaalzaak Zutphenseweg 39 • Vorden

Hele week Dierendagspektakel
met uw kassabon* als lot

Superhoofdprijs Philips kleurentelevisie
2e prijs Canon fotocamera compleet
3e prijs KI u vers waardebon t. w. v. € 25,-
* alleen kassabonnen vanaf € 10,- spelen mee.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

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

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

DE W1JNZI
(*Van dezelfde soort en hetzelfde merk,

m.u.v. Port Sherry en Vermouth)

ALLE WIJNEN:

3 HALEN

2 BETALEN
Dichtstbijzijnde Mitra: bel het gratis nummer: 0800-BELMITRA (2356487)

Colours of the world

F.M. JANSSEN
PERZISCHE TAPIJTEN

Arnhem. Jansstraat 30. tel: 026 - 4458991, www.fmjanssen.nl
Amsterdam • 's-Hertogenbosch • Rotterdam • Utrecht

De KunstKring Ruurlo dankt
F.M. Janssen Perzische Tapijten

van harte voor de financiële ondersteuning
bij het concert van de bekende pianist

Fred Oldenburg op 5 oktober a.s.
in de Orangerie.

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

Kijk voor

nieuws

ook op;

Geef om
vrijheid

020 626 44 36
www.amnesty.nl
giro 454000

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs te Vorden

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs u uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden op maandag 6 oktober
in de gemeenschapsruimte van de basisschool 'Het Hoge'.
Aanvang 19.45 uur.

AGENDA
Opening.
Notulen van de vergadering van 13 november 2002.
Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
Financieel verslag.
Ingekomen stukken.

1.
2.
3.
4.
5.
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. Presentatie door de directie van basisschool 'Het Hoge' over het uitwisselingsproject met een

partnerschool in Engeland, Hongarije en Duitsland. Een afvaardiging van de buitenlandse
deelnemers zal Vorden bezoeken van 27 t/m 30 september 2003.

14. Sluiting.

a. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Evert Kroesbergen en Gerhard Krajenbrink.
Hun functies zullen door interne verschuiving worden opgevuld.
Er zijn drie kandidaat-bestuursleden die zich hebben aangemeld, te weten Ans Winkel,
Gea Weenk en Gerrit Bijenhof.

b. Aftredend en niet herkiesbaar is Bertus Pellenberg.
De MR stelt voor om Henri Eskes als nieuw MR-lid te benoemen.

c. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Ina Dijkman en Esselien Nijenhuis.
De oudercommissie stelt voor om Jitte Schipper en Lenie Boekholt als nieuwe leden van de
oudercommissie 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.

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

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

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

www.compusystem.nl
Internet/Office PC v.a. € 499,-
AMD 2000+, 256 MB DDR, 4-kanaals geluidskaart, 6x USB 2.0, 40 GB HDD € 499,-
AMD2000+, 512 MBDDR, moa jeluid, 6x USB 2.0, 80 GB HDD €579,-

TopPC v.a. € 619,-
AMD XP 2400+, 2f>6 MB, DDR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 40 GB 7200 HDD € 619,-
AMD XP 2600+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 80 GB 7200 HDD € 699,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 120 GB 7200 HDD € 809,-

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

Actie: compleet computersysteem
met NEC DVD +/- brander, 245 MB DDR, 80 GB harde schijf en

15 inch TFT-scherm voor slechts € 849,-

Meerprijzen: ^r""~"*dtffl
• Windows XP Home; € 99, • Logitech Cordless Desktop € 48.- • 52x32x52 CDRW

€ 51,- • HP DeskJet 3550 € 69,- • 17 inch TFT € 399,- • inner €
• 17 inch monitor € 125,- • NEC DVD -f-/7 brander € 159,-

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

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



Eddy Dostal: Kampioen van
Nederland zijspancross "Nationaal"!

Nederlandse Brandwonden
Stichting zoekt collectanten

;

In het rijtje van succesvolle Vor-
dense supporters kan weer een

~ naam van een sportman wor-
den toegevoegd: Eddy Dostal!
Samen met zijn bakkenist Rei-
nier Wolterink uit Lichtenvoor-
de werd de 36 jarige bestuurder
van de zij span ( merk BSU Za-
bel) kampioen van Nederland
bij de zijspancross Nationaleii.
Dat gebeurde vorige week vrij-
wel "geruisloos" tijdens cross-
wedstrijden in Heerde. Het Vor-
dens/ Lichtenvoords duo was
het gehele seizoen al zo opper-
machtig, dat beiden al ver voor

* het eind van de competitie, in
de ogen van de concurrentie de
gedoodverfde kampioenen zou-
den worden.

De resultaten liegen er dan ook
niet om, in de negen wedstrijden
voor het nationaal kampioen-
schap, eindigden Eddy en Reinier
tweemaal op de tweede plaats,
éénmaal vierde, terwijl de zijspan
liefst zes keer als de winnende
combinatie over de finishlijn werd
gestuurd. In huize Dostal aan de

* Industrieweg in Vorden blikt Eddy
Dostal met een slapende Bjorn (3)
op schoot, met een goed gevoel te-
rug op het afgelopen seizoen. Zegt
hij: " Alhoewel we pas één seizoen
samen hebben gereden, klikte het
al direct vanaf het begin perfect
tussen Reinier en mij. We voelen
elkaar goed aan. Ik heb grote be-
wondering voor hetgeen hij in "de
bak" allemaal voor werk verricht.
Zelf moet ik er niet aan denken
bakkenist te worden. Ik zou met
angst en beven in de bak zitten.

#• Voor bakkenist heb je een groot
hart nodig", zo bestempelt Eddy
Dostal de inbreng van Reinier Wol-
terink in de combinatie. Als piloot
van de zij span, kent de Vordenaar
absoluut geen angst. Hij noemt
zich zelf een agressieve rijder, vo-
lop er tegenaan en de gashendel
zover mogelijk open.

VADERLIJKE STEUN
"Je moet Eddy zo'n beetje vergelij-
ken met de wijze waarop Daniël

Willemsen rijdt, ook zo agressief.
De manier van rijden van Eddy
spreekt mij erg aan. Het kan mij
persoonlijk niet snel genoeg
gaan", zo zegt Henne Dostal, de va-
der van Eddy. De inbreng van zijn
vader in het succesvolle crossge-
beuren van zijn zoon is niet ge-
ring, zo blijkt. Vader Henne, bij
veel Vordenaren nog wel bekend
als de snelle linkerspits bij de voet-
balclubs Ratti en Vorden, is tegen-
woordig niet alleen supporter van
zijn zoon, maar steunt hij hem
daar waar mogelijk is. Chauffeur
van de camper, monteur als er wat
kapot is en niet te vergeten de ca-
tering, vader Henne voert dit soort
taken maar al te graag uit. Overi-
gens heeft Eddy nog enkele trou-
we supporters, echtgenote Janine,
dochter Lisa, zoon Bjorn en zus As-
trid.

Het was ook vader Henne die zoon-
lief Eddy al op vrij jeugdige leeftijd
stimuleerde om te gaan crossen.
Eddy weet het zich nog al te goed
te herinneren. Zegt hij: "Toen ik
acht jaar werd kreeg ik van mijn
vader een 80CC crossmotor. Daar
heb ik in de regio heel wat wed-
strijden mee gereden. Op mijn zes-
tiende ben ik vanwege een knie-
blessure een jaar gestopt. Toch
weer begonnen, het bloed kruipt
toch waar het niet gaan kan. Als
lid van de VAMC "De Graafschap-
rijders" uit Vorden, crossen bij de
"nationalen" in de 125CC klasse.
Opnieuw een jaar gestopt. "Teveel
rompslomp aan de kop allemaal",
zo zegt Eddy.

VALLEN EN OPSTAAN
Het crossleven van Eddy Dostal
stond eigenlijk in het teken van
vallen en opstaan, althans in fi-
guurlijke betekenis. Een collega op
het werk bij zijn vader, maakte Ed-
dy enthousiast voor de zijspan-
cross. "Samen met Albrecht Rib-
bers, clubwedstrijden gereden bij
"Hamac" uit Harfsen. Zuiver voor
de lol. Het ging eigenlijk best goed.
Berry Willemsen, de vader van Da-
niël en Marcel, zag het wel in mij

zitten. Hij adviseerde mij om ver-
der te gaan in de zijspancross. zo
zegt Eddy Dostal. Echter het
crossen in de zij span werd op-
nieuw onderbroken. Door per-
soonlijke omstandigheden werd
de motorfiets een zestal jaren in
de garage gezet. Op zijn 32e jaar
werd de zij span opnieuw van stal
gehaald. Samen met maatje Al-
brecht ( bakkenist) werd Eddy
kampioen tijdens uitwisselings-
wedstrijden met regionale clubs.
Gestimuleerd door dit resultaat
besloten Eddy en Albrecht "natio-
naal" te gaan rijden. Nog voor de
eerste wedstrijd in Holten was be-
gonnen, viel Albrecht tijdens de
training uit de bak. De schouder
helemaal kapot, einde carrière. Ik
heb daar enorme problemen mee
gehad", zo zegt hij.

Toch heeft Eddy Dostal met ver-
vanger Willard Notten in de bak,
het seizoen nog kunnen rijden
met als resultaat een zevende plek
in het eindklassement. Eenjaar la-
ter stopte Willard Notten en
kwam dus vorig jaar Reinier Wol-
terink in beeld. Intussen bleef de
vriendschap met Albrecht. Eddy
daarover: " Albrecht Ribbers is tot
op heden mijn grootste steun en
toeverlaat, mijn trouwste suppor-
ter, adviseur, terwijl hij mij finan-
cieel ook ondersteunt", zo zegt de
kersverse Nederlandse kampioen.

Over financiën gesproken, jaar-
lijks moet er geld bij. Nu Eddy Do-
stal en Reinier Wolterink gepro-
moveerd zijn naar de klasse "open
Nederlandse kampioenschappen",
hopen zij nog enkele sponsors te
kunnen strikken. Zouden ze het
komende seizoen bij de eerste tien
kunnen eindigen, dan mag het
duo ook bij internationale wed-
strijden aan de start verschijnen.
Een sportieve wens, maar met het
huidige budget moeilijk te verwe-
zenlijken. Eddy: 'Toch blijf ik opti-
mistisch, als de resultaten goed
zijn, wordt het vinden van spon-
sors wellicht ook wat gemakkelij-
ker".

De Brandwonden Stichting
strijdt tegen littekens. Dit kan
alleen met hulp van veel collec-
tanten. Tijdens de collecte in
oktober zijn het de collectanten
die het geld ophalen. Daarmee
financiert de Brandwonden
Stichting grotendeels haar acti-
viteiten. Om haar werk voort te
kunnen zetten heeft de Brand-
wonden Stichting erg hard de
hulp van nieuwe collectanten
nodig.

Brandwonden zijn de meest ernsti-
ge verwondingen die een mens
overkomt. Naast pijn en de lang-
durige behandeling zijn het vooral
de ontsierende littekens die het le-
ven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken.

Vrijwilligers die zich het lot van de
brandwondenslachtoffers aantrek-
ken, kunnen helpen door zich aan

te melden als collectant. In de ei-
gen wijk kan in vrij korte tijd veel
geld worden opgehaald. Zo wordt
door een zinvolle inspanning geza-
menlijk tegen littekens gestreden.

Aanmelden als collectant kan tele-
fonisch bij de Nederlandse Brand-
wonden Stichting, (0251) 27 55 55,
of via Internet: www.brandwon-
den.nl, of bij Rita Bulten, tel. (0575)
552080.

NEDERLANDSE
BRANDWONDEN STICHTING
De Nederlandse Brandwonden
Stichting zet zich in voor mensen
met brandwonden. Door onder-
zoek ter verbetering van de behan-
deling van brandwonden, het op-
zetten van preventiecampagnes en
het instandhouden van de Huid-
bank. Ook doet de Brandwonden
Stichting veel aan nazorg voor
brandwondenslachtoffers.

^ Kim Bosch
schutterskoning Linde
Kim Bosch, voor alle duidelijk-
heid de zoon van Jan Bosch van
de Leopoldhoeve ( in Vorden
wonen nl. heel veel "Boschen",
vandaar deze uitleg, is dit week-
end tijdens de volksfeesten in
het buurtschap Linde, schut-
terskoning geworden. Hij vond
Dorien Haaring bereid om als
koningin dienst te doen.

Tijdens deze feesten werd in de na-
bijheid van de befaamde Lindese
molen gestrooid met titels. Zo
werd Irma Tekelenburg bij het vo-
gelgooien voor vrouwen de nieu-
we "Knuppelkoningin" van Linde.
Torn Kreunen werd bij de jeugd de
nieuwe schutterskoning. Genoem-
de wedstrijden werden bij kunst-
licht gehouden.

Het volksfeest in Linde was reeds
op donderdagavond begonnen
met een toneelstuk, gevolgd door
een gezellig samenzijn in de feest-
tent. Het feest eindigde ook in de
tent. Zaterdagavond waren ze niet
alleen uit het buurtschap maar
ook " van heinde en verre" naar
Linde gestroomd om er onder de
muzikale tonen van de "Flamin-
go's" een gezellige boel van te ma-
ken. En gezellig was het ook zater-
dagmiddag, toen de "rest" van de
volksspelen werd afgewerkt, waar-
bij de muziekvereniging "Sursum
Corda" voor de vrolijke tonen zorg-
de. Jeugd en volwassenen ver-
maakten zich uitstekend. Tussen
de bedrijven door werd tijdens het
feest een pony verloot, die vanaf
heden bij Maud en Emma Luirjens
aan de Onsteinseweg zal ronddar-
telen.

UITSLAGEN:
Vogelschieten: l Kim Bosch (schut-
terskoning); 2 Henk Bloemendaal,
kop; 3 Harry Lenselink, r.vleugel; 4
Henk Menkveld 1.vleugel; 5 Mar-
tij n Koning, staart.
Vogelgooien: l Irma Tekelenburg (

knuppelkoningin); 2 Dorien
Haaring, kop; 3 Dinie Bosch, r.vleu-
gel; 4 Gerdien Bouwmeester l.vleu-
gel; 5 Irma Stekelenburg, staart.
Jeugdvogelschieten: Torn Kreunen,
schutterskoning.
Dogkarrijden: l Alie Sloetjes; 2 Pe
tra Bosch; 3 Gerrie Verstege.
Geluksbaan: l Tonnie Lenselink; 2
Marga Berends; 3 Roderik Kreu-
nen.
Schijfschieten: l Martin Roeterd-
ink; 2 Jan Lenselink; 3 Dewald
Meijerink.
Kegelen: l Martin Roeterdink; 2
Arne Koning; 3 Jan Kornegoor.
Kruisboogschieten: l Arjen Kor-
negoor; 2 Martin Roeterdink; 3
Gerrit Nijenhuis.
Ballero: l Gerard Bloemendaal; 2
Toos Berends; 3 Nico Ross.
Gavelgooien: l Johan Lenselink; 2
Martin Roeterdink; 3 Jan Korne-
goor.
Tolracebaan: l Marco Arfman; 2
Tonnie Bosch; 3 Henriette Weenk.
Rol de bal: l Marjan Bloemendaal;
2 Andre Vliem; 3 Jannie Tuinman
Sjoelen: l Lucia Kleine; 2 Andre
Vliem; 3 Annie Zweverink.
Boemerangbowlen: l Dewald Me-
ijerink; 2 Jan Bloemendaal; 3 Arne
Koning.

Kinderspelen:
Meisjes 7,8 jaar: l Annick Tulier; 2
Klaske Roeterdink; 3 Lianne ten
Have.
Idem 9,10,11 jaar: l Annabel van
Veen; 2 Kim Kleine; 3 Michelle Me-
ijerink.
Idem 12,13,14 jaar: l Arriet Kies-
kamp; 2 Els Berenpas; 3 Nanneke
van Ginkel.
Jongens 7, 8 jaar: l Sjoerd Ense-
rink; 2 Steven Zweverink; 3 Mi-
chiel Koning
Idem 9,10,11 jaar: l Steven Hiet-
brink, 2 Edward Langwerden; 3 Se
bastiaan van de Peijl.
Idem 12,13,14 jaar: l Flris van
Veen; 2 Bram Menkveld; 3 Jelle
Tuininga.

Bijbelse boodschap
Iedere zondagmiddag wordt er in
het Dorpscentrum een bijbelse
boodschap gebracht. De ingang is
bij parkeerplaats 't Stampertje.

Prinses Beatrix
Fonds
De collecte voor het Prinses Beat-
rix Fonds ( het nationale fonds ter
bestrijding van spierziekten) heeft
in Vorden Euro 2556,- opgeleverd.
Hartelijk dank aan alle gulle ge-
vers en aan de collectanten.

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

Astma Fonds advieslijn

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

postbus 5. 3830 AA Leusden
www.astmafonds.nl

Astma
Fonds



bossenbroek

Ruurloseweg 49
7255 DG Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 31 32
Fax: (0575) 46 51 58

Mobiel: 06 21580650
E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• bouwkostenadvies
• projectbegeleiding
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Voor relatie zijn wij op zoek naar een
vrijstaande woning/boerderij in het buitengebied.

Webhosting

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

1904 School-en Volksfeest 2003

Volksfeest Varssel

vrijdag 3 oktober
13.00 uur Spelencircuit voor de basisschool-

jeugd
19.15 uur Blijspel "Een lepelaar op safari"

door Varssels Volkstoneel
na afloop dansen

zaterdag 4 oktober
12.45 uur Inschrijving voor vogelschieten

en vogelgooien
13.30 uur Opening van de Volksspelen
20.00 uur Feestavond met muziek van

Real-Time

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de
feesttent nabij de Varsselse Molen.
Op dit Varsselse feest is iedereen welkom
die van een oergezellig feest houdt.

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

in Isselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

UW AUTO INRUILEN IS NU
WEL HEEL AANTREKKELIJK!

woensdag

oktober

09.00-19.00 uur

donderdag

oktober

09-00-19.00 uur

zaterdag

oktober
10.00-17.00 uur

Als er ooit een goed moment komt om uw auto in te ruilen dan is dat op

1, 2, 3, 4 of 5 oktober a.s. tijdens de grandioze autoshow van Autobedrijf

Groot Jebbink in Vorden. Autobedrijf Groot Jebbink bestaat dit jaar 40 jaar

en viert dit samen met u, door grandioos voordeel te bieden, op zowel

nieuwe als gebruikte auto's!

Als u kiest voor een nieuwe Daewoo dan krijgt u naast 3 jaar garantie ook

3 jaar gratis onderhoud (max 45.000 km). Daarnaast krijgt u ook nog

10.000 airmiles én kunt u uw nieuwe aankoop ter plekke financieren tegen

slechts 5.9% rente! En uiteraard krijgt u een supergoede inruilprijs voor uw

huidige auto....

Kiest u voor een gebruikte auto dan bieden wij u minimaal € 1.250.- voor

uw huidige auto. Is uw auto meer waard dan zullen wij uw auto taxeren en

u een inruilprijs bieden die u zeker zal verbazen.

Tevens krijgt u 5.000 airmiles en hoeft u uw aankoop pas in 2005 te beta-

len! Uiteraard leveren wij uw auto af met een nieuwe APK, een goede afle-

verbeurt en 6 maanden Bovag garantie. En er is keuze genoeg; van sedan

tot MPV, van hatchback tot stationcar, we hebben ruim 75 occasions voor

u geselecteerd!

P.S. De prijzen van al onze occasions tijdens de show zijn bruto; hier gaat

uw minimale inruilprijs van € 1250.- nog af! Voor alle genoemde acties

geldt: vraag naar de voorwaarden!

Groot
Jebbink

DAEWOO

Rond weg 2, Vorden.

Tel. (0575) 55 22 22

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tonny Jufriëris
r7znr>-
ÜD

Verkoop/verhuur aanhangwagens^
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34



B r i d se n

BRIDGECLUB VORDEN
De uitslagen van de maandag 22
september waren:
A groep: 1. De dames Hendriks en
van Burk met 63,3 %; 2. Het echt-
paar Wullink met 60,8 %; 3. Het
echtpaar Vruggink met 58,3 %.
B groep: 1. Het echtpaar Speulman
met 57,8 %; 2. Het echtpaar Duin-
kerken met 55,7 %; 3. Dhr. Feij en
mevr. v.d. Ven met 52,6 %.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 24-9-03
Groep: A l Mw. L. Polstra - Dhr. S.
Polstra 57,92%; 2 Mw. N. Hendriks
- Dhr. G.G. Bergman 55,83%; 3 Mw.
A. Simonis - Mw. R. Webbink
55,00%.
Groep: B l Dhr. P. Greidanus - Dhr.
B. Kloosterman 62,50%; 2 Mw. HJ.
Scholten - Dhr. J.H. Scholten
60,94%; 3 Dhr. J. Duinkerken - Dhr.
J. Post 59,38%.

Volleybal

DAMES l VAN PELGRUM
MAKELAARS DASH WINT
HAAR EERSTE COMPETITIE-
WEDSTRIJD VAN DVO UIT
HENGELO
Na een goede voorbereiding op het
nieuwe seizoen, won het Ie da-
mesteam van Pelgrum Makelaars
Dash overtuigd van DVO Hengelo
met 4-0, een mooie start van de
competitie.
De voorbereiding bestond uit een
aantal oefentoernooien en een
trainingsweekend, waarin de da-
mes elkaar binnen en buiten het
veld goed leerden kennen.
In serie oefenwedstrijden zat dui-
delijk een stijgende lijn, die zich
voortzette in deze eerste competi-
tiewedstrijd.
Buiten het veld moesten de dames
zich hard maken voor elkaar in
een survivaltocht in teamverband,
dat ging de dames van Pelgrum
Makelaars Dash dan ook prima af.
Het intelligentieniveau werd ge
test door middel van spelletjes in
de vorm van quizvragen, hints en
pictonairy. De quizmaster wist zelf
ook niet op alle vragen het ant-
woord, maar gezamenlijk kwa-
men ze eruit, de andere spelletjes
werden ook op zeer ludieke wijze
gespeeld. Laten we het erop hou-
den dat tekenen, uitbeelden en ra-
den niet de sterkste kant is van het
team, maar de teambuilding des
te beter dus dat gaat wat beloven
voor het komende seizoen.

PELGRUM MAKELAARS DASH
l -DVO l
Vanaf het eerste punt speelde het
Ie damesteam van Pelgrum Make
laars Dash met veel enthousiasme
en overtuigd haar spelletje.
Na een prima eerste servicebeurt
stonden de Vordense dames al een
mooi aantal punten voor.
Deze voorsprong werd dan ook
niet meer uit handen gegeven en
er werd gewonnen met 25-15.
In de tweede set denderde het
team door, de pass werd goed ver-
zorgd, daaruit kwamen goede set-
ups en vervolgens lekker aangeval-
len, dus ook hier een ruime set-
winst (25-14).
In de derde set speelde DVO alles
of niets, hierdoor keek Pelgrum
Makelaars Dash tegen een achters-
tand aan. Het team stelde snel or-
de op zaken en pakte het enthou-
siaste en goede spel van de Ie twee
sets weer op en won de set met 25-
15. Met het overwinningsgevoel
begon Pelgrum Makelaars Dash
aan de vierde set. Het spel werd er
niet mooier op maar ze kwamen
niet in de problemen.
Ze wonnen met 25-19. Een mooie
4-0 overwinning. Trainer Henk
Wahl was dan ook tevreden over
het spel van zijn dames.
Op 4 oktober a.s. spelen de Vorden-
se dames tegen Sparta l in Zel-
hem. Het belooft een goed seizoen
te worden voor het Ie team van
Pelgrum Makelaars Dash, dus kom

en moedig aan!!!

MEISJES BI PM DASH
WEERSTAAN SERVICEDRUK
VAN DVO
Zaterdag 27 september begon voor
meisjes BI van PM Dash, gespon-
sord door Visser mode uit Vorden,
de competitie tegen DVO uit Hen-
gelo. Gespeeld werd in de sporthal
de Kamp in Hengelo. De eerste ech-
te test voor een team met C- B-eer-
stejaars en B-tweedej aarsspeel-
sters.
De eerste set hadden de Vordense
meiden duidelijk moeite met de
hoge servicedruk van DVO, die
daarmee veel punten rechtstreeks
scoorden. Deze set ging verloren
met 25-19.
In de tweede set kreeg Dash meer
grip op de service. De pass kwam
beter, waardoor de aanval meer
uit de verf kwam. DVO kwam
steeds meer onder druk, maar wist
deze set nog met 25-23 te winnen.
In de derde set kwam de service
van DVO niet meer door. Dash kon
daardoor aantonen dat het tech-
nisch completer is dan DVO. Door
een goede pass en het verdienste
lijke spelverdelerswerk van Denise
de Hart en Ilse Waarle kon Dash
aanvallend een vuist maken, het
werd 11-25.
De vierde set herpakte DVO zich
goed. Deze set ging gelijk op met
vaak lange rally's. Nadat Dash in
het begin een voorsprong wist op
te bouwen, kwam DVO goed terug.
In een uitermate spannend einde
van deze set trok Dash uiteindelijk
aan het langste eind: 27-29.
In de beslissende vijfde set begon
Dash enthousiast, al snel keken de
meiden uit Hengelo tegen een ach-
terstand van enkele punten aan.
Dash wist deze voorsprong te be
houden en kon deze set met 11-15
winnend afsluiten. Eindstand: 2-3.

UITSLAGEN VAN 26 EN
27 SEPTEMBER
Dames Tornado Laren Dl - Pelg-
rum Dash D3 3-1; dames VIOS -
Beltrum D3 - Pelgrum Dash D4 1-3;
dames DVO D7 - Pelgrum Dash D5
4-0; dames Pelgrum Dash D2 - VIOS
Eefde Dl 0-4; dames Pelgrum Dash
Dl - DVO Dl 4-0. Heren Favorita Hl
- Pelgrum Dash Hl niet ontv.; hè
ren VIOS - Beltrum Hl - Pelgrum
Dash H2 1-3; heren Pelgrum Dash
H3 - Brevolk Hl 1-3; herenrecr.
Pelgrum Dash Hl - SVS H2 0-3.
Meisjes VCV MCl Pelgrum Dash;
MC2 4-0; meisjes Volga MA1 4-0;
meisjes DVO MB1 - Pelgrum Dash
MB1 2-3; meisjes Pelgrum Dash
MCl - Dynamo-Neede MCl 3-1.

Voetbal

V.V. VORDEN
VIOD-Vorden 1-2
Vorden zou vooraf getekend heb-
ben voor één punt in de altijd las-
tige uitwedstrijd tegen de Doetin-
chemse ploeg. VIOD is vorig sei-
zoen gedegradeerd uit de 3e klas-
se, maar heeft de aspiratie om snel
weer in die klasse terug te keren.
Het was een meer spannende, dan
een wedstrijd van mooi voetbal.
Beide ploegen hielden elkaar qua
veldspel in evenwicht, maar Vor-
den had de betere kansen. In de
slotfase stond Mark Borgonjen
met samengeknepen billen in het
doel. De druk op het doel van Vor-
deri groot. Maar bij het eindsig-
naal van de leidsman stond 1-2 op
het scorebord en vierde Vorden de
overwinning. Drie spelers van Vor-
den verdwenen in het boekje van
scheidsrechter Freriks uit 's Hee
renberg. De opening van de wed-
strijd was volledig voor VIOD.
Doelman Mark Borgonjen had
kennelijk een engeltje op de lat zit-
ten. Hij mocht van geluk spreken,
dat na een kwartier voetbal nog de
nul op het scorebord prijkte.
Geleidelijk aan kreeg Vorden
greep op het spel van VIOD en kon
het zich zelf ook kansen creëren.
Het had zelfs twee opgelegde kan-
sen via Hugo van Ditshuizen en
Rutger Wullink.

Hugo van Ditshuizen onderschep-
te een breedtepass en had de hoek
voor het uitkiezen, maar zijn inzet
verdween naast het doel.
Rutger Wullink raasde weer als
vanouds in de hoge gering langs
de lijn, passeerde de laatste man,
maar schrok kennelijk van sluit-
post Postma, want hij schoot par-
does de bal in de handen van de
goalie. In de 30e minuut kwam
Vorden op voorsprong door een
doelpunt van Hugo van Ditshui-
zen. Rene Neyenhuis, die overi-
gens een sterke wedstrijd speelde,
veroverde de bal op het midden-
veld en paste op Ronald Visser. Vis-
ser zocht de laatste man op om
vervolgens Hugo van Ditshuizen
staat te stellen om te scoren. 0-1.
De beweeglijkheid van Visser en
van Ditshuizen in de voorste linie
deed trainer John Leeuwerik be-
sluiten om met extra rugdekking
op beide spelers te spelen, waar-
door Vorden iets meer kracht kon
zetten op het middenveld.
VIOD had met Jan Lorse( ex- PSV)
en James Ahmed het middenveld
stevig in handen. Zowel Vorden als
VIOD kreeg nog wat kleine kansjes
voor de thee, maar konden voor
het doel niet echt gevaarlijk wor-
den. Vanaf de aftrap voor de twee
de helft kreeg Jan Bert Esselink een
schitterende kans om afstand te
nemen, maar keeper Postman stak
daar een stokje voor. Een verdedi-
gingsfout in de 55e minuut bete
kende de gelijkmaker. Na balver-
lies kon de linker middenvelder
vrij opkomen en Michel Koolen-
brander(oud Vorden speler) rond-
de de voorzet fraai af. 1-1.
Het spel golfde over en weer en zo-
wel Vorden als VIOD kregen kan-
sen. De beste kansen waren voor
Vorden en het was dan ook zeker
niet onverdiend toen Vorden in
75e minuut weer op voorsprong
kwam. Ronald Visser kopte een
dieptepass van Erik Oldenhave
over keeper Postma in de touwen.
1-2. Rutger Wullink was dicht bij
een treffer. Keeper Postma was al
gepasseerd, maar een verdediger
haalde de bal van de lijn. Ook Jan
Bert Esselink had een goede moge
lijkheid om de score uit te breiden.
De laatste vijf minuten gooide
VIOD alles in de strijd en ontston-
den er hachelijke momenten voor
het Vordense doel. De stand op het
scorebord bleef op 1-2 staan en de
drie punten konden worden geïn-
casseerd.

Uitslagen
Concordia W Fl - Vorden Fl 2-2;
Vorden F2 - Pax F2 24; Vorden F3 -
Warnsveldse Boys F4 13-2; Brum-
men F5 - Vorden F4 0-9; Vorden F5
- WHCZ F5 2-7; Keijenburgse Boys
El - Vorden El 0-8; WHCZ E4 - Vor-
den E2 0-1; Vorden E3 - DZC '68 E6
2-4; Vorden E4 - Zeddam E3 1-9;
DZC '68 D2 -Vorden Dl 3-2;Vorden
D2 - Be Quick Z D2 5-3; Vorden D3 -
DZC '68 D8 17-0; Warnsveldse Boys
C2 - Vorden Cl 2-2; DZC '68 C6 -
Vorden C2 0-9; Lochem SP B2 -Vor-
den BI 1-1; VIOD l - Vorden l 1-2;
Vorden 2 - Lochem SP 2 1-1; Steen-
deren 2 - Vorden 3 0-0; VIOD 3 -Vor-
den 4 5-1; Vorden 5 - Varsseveld 61-
2; Vorden 6 - KSH 4 2-4.

Programma
Vorden Fl - Warnsveldse Boys Fl;
VIOD F2 - Vorden F2; Brummen F4
-Vorden F3; Vorden F4 - DZC '68 F6;
Steenderen F4 - Vorden F5; Vorden
El - Warnsveldse Boys El; Vorden
E2 - DZC '68 E5; Hoven de El - Vor-
den E3; DZC '68 E13 - Vorden E4;
Vorden Dl - WHCZ D2; Warnsveld-
se Boys D4 - Vorden D2; HC '03 D3
- Vorden D3; Vorden C2 - Pax C4;
Vorden BI - WHCZ B2; Vorden B2 -
WHCZ B4; Vorden l - Silvolde 1;
Longa '30 3 - Vorden 2; Witkam-
pers 3 - Vorden 3; Vorden 4 - KSV 2;
Ruurlo 5 - Vorden 5; Vorden 6 -
Keijenburgse Boys 5.

SOCII NIEUWS:
Anadolu 90 - Socii, een wedstrijd
waar voor de Socii lui heel belang-
rijk was de drie punten mee naar
huis te nemen om de aansluiting
nog een beetje te behouden. Naar

15 min. soleerde een aanvaller van
de thuisclub door de verdediging,
werd opgevangen door Jan Willem
Krijt liet zich mooi vallen en had
een penalty versierd 1-0.
Nog net voor de rust een goede
snelle aanval die keurig werd afge
rond door Robert Kornegoor 1-1.

Door deze goal gingen we er na de
rust goed voorzitten en terecht
want vanaf 16 meter naar 50 min.
wist Roland Wolbrink met een
hard schot de keeper te verrassen
1-2.
Bert Kranenbarg pikte ook zijn
doelpunten weer mee en maakte
1-3 en \A door het goed verzorgde
voetbal ondanks het af en toe irri-
tante spel van de thuisploeg netjes
af te ronden.
Ronald Wolbrink werd nog ver-
vangen door Gaston Besseling en
ook mochten Johan Riefel en
Frank Schoenaker nog even opdra-
ven op het Eerbeekse hoofdveld.
Met dit resultaat en het goede
voetbal kan Socii weer om hoog
kijken en uitzien naar de volgende
partij thuis tegen Gaanderense
Boys.

VERDERE UITSLAGEN:
Socii E l - Doesburg E 2 8-1; Steen-
deren E 3 - Socii E 2 3-8; Socii D l -
Viod D 3 0-1; Socii C l - Almen C l
8-1; Socii A l - Gazelle N A 2 0-4;
Warnsveldse Boys 3 - Socii 2 5-1; So-
cii 3 - Ruurlo 5 4-0; Socii 4 - E.D.S. 3
1-1; Warnsveldse Boys 5 - Socii 5 3-
2; Socii 6 - Hoeve Vooruit 4 0-3.

PROGRAMMA ZATERDAG 4 EN
ZONDAG 5 OKTOBER:
Zaterdag: Zelos F 3 - Socii F l; Doe
tinchem E 4 - Socii E 1; Socii E 2 -
Pax E 5; Zeddam D l - Socii D 1; So-
cii C l - Baakse Boys C 1; Warns-
veldse Boys A l - Socii Al.

Zondag: Socii - Gaanderense Boys;
Socii 2 - Be Quick Z 3; Lochem 5 -
Socii 3; Warnsveldse Boys 4 - Socii
4; Socii 5 - S.H.E. 5; WWW34 6 - So-
cii 6.

GAANDERENSE BOYS l -
RATTI1
Allereerst het excuses dat vorige
week geen verslag was opgemaakt
van de wedstrijd Ratti - Anadolou.
Deze wedstrijd ging voor Ratti ver-
loren met 4-1. Daarom was het
zondag belangrijk om goede za-
ken te doen.

Ratti begon zwak, er was weinig
beleving bij de Rattianen. On-
danks het slechte begin was het
wel duidelijk dat Ratti goede kans
had de punt(en) mee te nemen.
Het was Arjan Berenpas die Ratti
op voorsprong bracht. De gelegen-
heidsvoorstopper ging met één
van de aanvallen mee naar voren.
Goed voorzetten door Antoine Pe
ters werd op waarde geschat door
Arjan Berenpas: 0-1. Daarna werd
het spel van Ratti wel wat beter. Er
bleven ook kansen voor Ratti ko-
men. Na ongeveer een half uur in
de eerste helft trapte een speler
van Gaanderense Boys na. Deze
kon direct inrukken na de getoon-
de rode kaart.

Zaak voor Ratti was het echter om
goed bij de les te blijven en te blij-
ven voetballen. Dit lukte aardig,
behalve dat er niet gescoord werd.

De tweede helft was voornamelijk
richting de keeper van Gaanderen-
se Boys. Ratti bleef goed spelen,
maar de aanvallers verzuimden de
genadeklap toe te dienen. Het leek
alsof de bal persé via een combina-
tie in het doel moest belanden.
Uiteindelijk was het spits Jeroen
Fleming die Ratti op een veilige 2-
0 voorsprong zette. Daarna was
het verzet van Gaanderense Boys
gebroken. Uiteindelijk mocht
Mark Sueters middels een penalty
de eindstand op het score-bord
brengen 0-3. Een goede prestatie
van Ratti en een behoorlijke opste
ker voor de komende wedstrijden.
S.V. RATTI
Programma zaterdag 4-10-'03:
EGW 2 - Ratti 5; Ratti BI - Witkam-

pers BI; Ratti C2 - Loenermark;
Halle Dl - Ratti Dl; Ratti El - Viod
E6; Zelhem E2 - Ratti E2; Ratti F2 -
Lochuizen F2.

Programma zondag 5-10-'03: Ratti
l - Halle 1; Ratti 2 - Lochem SP 6;
WVC 7 7 - Ratti 3; Marienveld 3 -
Ratti 4; Ratti l - Rekken l (dames).

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Wedstrijd te Varsseveld op zater-
dag 27 september. Annie Korne
goor met Kristel behaalde in de M2
dressuur een 3e plaats met 153
punten.

Wielersport

RW VIERAKKER-WICHMOND
OP NEDERLANDSE CLUBKAM-
PIOENSCHAPPEN IN DRONTEN
De A-ploeg van RW Vierakker-
Wichmond is op Nederlandse
Clubkampioenschappen wielren-
nen 60-ste geworden. De B-ploeg
52-ste.

De A-ploeg bestaande uit Reynold
Harmsen, Peter Makkink, Bart Be
zemer, Marco Looman, Raymond
van Hall en Martijn Versteeg reed
in de ploegentijdrit over 53 kilo-
meter l uur 6 minuten en 15 se
conden. Daarmee werd de ploeg
60-ste. In totaal deden 99 A-ploe
gen mee uit heel het land. Het par-
cours ging dwars door de Flevopol-
ders met start- en finishplaats
Dronten.

In de ochtend moesten de B-ploe
gen van start. De B-ploeg van RTV-
Vierakker-Wichmond werd 52-ste
in een tijd van iets meer dan 50 mi-
nuten. In totaal stonden er 62 B-
ploegen voor het vertrek. De B-
ploeg van RTV-Vierakker-Wich-
mond bestond uit Richard Sleu-
mer, John Gotink, Niels Vliermans
en Nick Versteeg. Zij moesten 33
kilometer afleggen.

Squash

START EUREGIO SQUASH
Zondag jl. is de competitie 2003-
2004 voor Euregio Squash weer
van start gegaan.

Nadat Vorden l vorig seizoen naar
de eerste divisie gepromoveerd
zijn, is er nu een tweede heren-
team samengesteld die in de twee
de divisie actief zal zijn.

Squash Vorden 2 mocht in Dalfsen
het spits afbijten tegen Nijkerk 2
en tegen de thuisclub. Nijkerk
speelt voor het eerst in deze com-
petitie en zij zijn hiervoor een aan-
winst. In een zwaar bevochten par-
tij wist Richard Martens namens
Vorden een 2-0 achterstand in een
3-2 winst om te zetten.

Henk Jan Hoekerswever en Hajo
Stok wisten hun wedstrijden met
3-0 te winnen. Gerjan Wagenvoort
verloor helaas met 0-3, waardoor
Vorden uiteindelijk met 4-1 ge
wonnen had.

Kontrast Dalfsen speelde vorig sei-
zoen ook in deze divisie en zij wis-
ten toen hoog te eindigen. Henk
Jan en Gerjan verloren beide par-
tijen met respectievelijk 1-3 en 0-3.
Gelukkig werden de overige 2 wed-
strijden door Hajo en Richard over-
tuigend met 3-0 gewonnen, waar-
door Vorden met zeven van de tien
te behalen punten huiswaarts
keerde. Zondag 19 oktober speelt
Vorden 2 in Rozendaal. Vorden l
mag zondagmiddag 5 oktober a.s
thuis (Overweg 18, achter het sta-
tion) hun eerste competitiewed-
strijd spelen tegen Citadel ^En-
schede) en Nijkerk 1.



Nieuw van D'IMAGO
structuur wandbekleding

deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.

Ik lijn niet... IK SPORT!

WWW
Hét succesvolle afslankprogramma van Indoor Sport Vorden
Laat u informeren over deze persoonsgerichte afslankcursus

en kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst: zaterdag 11 oktober om 11.00 uur bij
Indoor Sport Vorden Overweg 16, 7251 JS Vorden

Tel. (0575) 55 34 33 • www.indoor-sport.nl

Heeft u al een
advertentiecontract?

Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.
Telefoon (O575) 55 1O 10.

BIJ GERRIT ONSTENK IN HENGELO GLD.
U KUNT ER TERECHT VOOR DIVERSE KOOPJES WAARONDER DRAAISTOELEN,

EETHOEKEN, KASTEN, BANKSTELLEN, SALONTAFELS, RIETENSTOELEN, DRESSOIRS, T.V.- EN
STEREOMEUBELS, INRUIL MEUBELS, COMPUTERMEUBELS EN BEDDEN

ALLES DIRECT LEVERBAAR

DONDERDAG 2 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
VRIJDAG 3 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
ZATERDAG 4 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

TOT ZIENS BIJ ONS IN DE TENT

GERRIT EN RIA ONSTENK
MOLENENK 20 HENGELO (GLD) TEL. (0575) 46 31 53 - 46 35 04



r

Beverwijk in Isselburg?

Al een drietal jaren wordt er in
Isselburg, net over de grens bij
Dinxperlo, een antiek-, trödel-
en vlooienmarkt gehouden in
een aantal grote bedrijfshallen
op het industrieterrein. Sinds
juli j.1. is er een nieuwe eigenaar
en organisator, de 30 jarige Ro-
bert Slijkhuis.

Hij wil ook uit de nabije Neder-
landse regio zowel meer standhou-
ders als bezoekers trekken. Veel be
zoekers komen uit de Duitse regio
en het Ruhrgebied, tewijl onder de
standhouders veel Nederlanders te

vinden zijn. De "Isselburger Markt-
halle" is hierdoor een bijzondere
plek met een aangename mix uit
deze twee culturen.

De stands, die de gehele week blij-
ven staan in de beveiligde hallen,
bieden een grote diversiteit aan
handelswaar, variërend van nieuw,
tot antiek. Wel wordt getracht
om alles zodanig over de hallen te
verdelen dat de verhoudingen niet
te veel verstoord worden door een
te eenzijdig aanbod.

In de 6 hallen, met een totale op-

pervlakte van 7000 m biedt voor
de inwendige mens ook ruime
keus. Er is een imbiss/cafetaria,
restaurant en bakkerij annex
broodjeszaak. Een aantal keren
per jaar is de markt ook op zondag
geopend, waarbij extra activitei-
ten worden georganiseerd met live
muziek.

Voor openingstijden zie de adver-
tentie elders in dit blad. De Markt-
halle is zowel vanaf de snelweg A3,
afslag Rees/Isselburg, als vanuit
Dinxperlo en Gendringen uitste-
kend te bereiken.

Primeur bij Wim Polman Interieurs:
intrigerende nieuwe collectie
designmeubelen Verrijkt' met kunst

Van links naar rechts: eigenaar Chris Hissink, kunstenares José Kersten
en de prijswinnaars dhr. en mevr. Vreeswijk.

Zaterdag 20 september presen-
teerde Wim Polman Interieurs
zijn indrukwekkende nieuwe
collectie designmeubelen. De
showroom was overzichtelijk
ingericht met nieuwe modellen
van onder meer Arketipo, Arti-
fort, Cappellini en DeSede en
werd opgefleurd door ruim 30
schilderijen van kunstenares
José Kersten, werkend onder de
naam Séphina.

Opvallend was de versterkende
werking die de kunst en het des-

ignmeubilair op elkaar hadden.
Het oogstrelende resultaat werd
door de bezoekers op de feestelijke
opening bijzonder gewaardeerd.

Onder de cliënten die in de vooraf-
gaande periode een aankoop had-
den gedaan, werd het schilderij
'Tulipa Maxima II ' (zie foto) ter
waarde van € l .500 verloot. De ge
lukkige winnaars waren de heer
en mevrouw Vreeswijk uit Bemmel.

De familie Vreeswijk uit Bemmel
had niet verwacht dat de aanschaf

van een Leolux bankstel uit de
nieuwe collectie van Wim Polman
Interieurs hen ook nog een schil-
derij van Séphina zou opleveren.
De verrassing was bijna net zo
groot als het applaus van de ande
re mededingers.

De kunstenares, afkomstig uit Ze
venaar, die zelf de trekking ver-
richtte, feliciteerde de winnaars
en toonde haar tevredenheid over
het bijzonder positieve effect dat
haar schilderijen op de presentatie
in de showroom hadden. (Overi-
gens heeft ook Hare Majesteit Ko-
ningin Beatrix een schilderij van
José Kersten in haar bezit.)

Eigenaar Chris Hissink toonde zich
eveneens tevreden met het resultaat.

'We hebben onze collectie nu geba-
lanceerd opgebouwd uit verschil-
lende modellen, voor jong en oud.
Sommige banken hebben bijvoor-
beeld een lage rugleuning, dit wordt
door jongeren meer gewaardeerd.

Maar ook voor de mensen die een
hogere, of stevige zit prefereren
hebben we nieuwe designbanken
die er mogen zijn!' De showroom
van Wim Polman Interieurs blijft
nog minimaal 6 weken in artistie
ke sfeer ingericht.

Voor meer informatie: Wim Pol-
man Interieurs, Dhr. Chris Hissink
Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

Gaarkeuken in Toplita
In augustus 2002 zijn enkele leden van de COEH (Commissie
Oost Europa Hengelo) in Toplita in Roemenië geweest, voor
overleg en het maken van plannen voor het realiseren van
een gaarkeuken.

Deze gaarkeuken is nu ondergebracht in de aanbouw naast de
pastortie en hier kunnen arme mensen voor erg weinig geld en
vaak met financiële ondersteuning van gemeente en kerk, warm
eten halen.

*

Het afgelopen jaar kwamen er regelmatig berichten en foto's over
de vorderingen van de bouw. In juni 2003 kwam de vraag of
mensen uit Hengelo aanwezig konden zijn bij de officiële opening
op zondag 27 juli. Hieraan werd graag gehoor gegeven.
Op de laatste zaterdagavond werd er nog hard gewerkt om alles
zoveel mogelijk voor de opening klaar te hebben.
Zondag, na de kerkdienst, vond de officiële opening plaats, waarna
genodigden van kerk en gemeente (ook de burgemeester was
aanwezig), als eersten een maaltijd geserveerd kregen in de nieuwe
eetruimte.
Er is een gebouw ontstaan met een keuken, speelruimtes, een
voorraadkamer, toiletten voor bezoekers, een toilet en douche-
ruimte voor personeel en een eetruimte voor ca. 20 personen. Er
is het afgelopen jaar heel veel werk verricht en dat allemaal door
'vrijwilligers', jong en oud.

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, de
kens, linnengoed, lappen, stof, enz.
Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbie-
dingen eerst even contact opnemen met dhr. G. Lubbers, tel.
(0575) 46 31 50. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Wee
vers, Nieuwstad 30 (achter ingangn s.v.p.).

Breiactie 2003
Warme voeten en oren
Als kerstattentie voor de kinderen in OCNA Mures, Roemenië.

Wil men ook mee doen met de brei-aktie. Men kan helpen door:
Sokken, sjaals of mutsen te breien. Wol kan men halen bij
Hermien Hiddink of bij Jo Dinkelman.

Wil men inlichtingen dan kan men bellen naar: Rinie Disbergen,
tel. 46 04 04 of Jo Lubbers, tel. 46 31 50 of Hermien Hiddink,
tel. 46 22 38 of Jo Dinkelman, tel. 46 12 41 of Dorie Tolkamp. tel.
46 29 23 (Keijenborg).

Men kan zijn gebreide spullen inleveren op woensdag 12 november
van 14.00 tot 15.30 uur in "Ons Huis'.

Het pakketje zal voorzien zijn van een muts, sjaal, trui, sokken,
aangevuld met kaas, zeep, pen, schrift, speelgoed of andere
aardigheden.

Wanneer men niet meer breidt, maar men heeft toch nog wol
beschikbaar, dan is dit welkom, zodat een ander er nog mee kan
breien.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met
het bestuur.
Voorzitter:
Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris:
Jan Keizer, Beatrixlaan l, 7255 DB Hengelo, tel. 46 10 66

Penningmeester:
Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid:
Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86
Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7,7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41

Administratie (geen bestuurslid):
Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32 41

P.R.
L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.



^/CAFÉ • RESTAURANT » ZAAL

Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

ü«efccM
Q-Select

Zaterdag 25 oktober
zaal open 20.30 uur.

Toegangskaarten € 8,-

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

WIJ ZOEKEN MENSEN DIE
HET GAAN MAKEN

Fixet is een dynamische Service Bouwmarkt, waarbij kwaliteit, service en goed advies centraal staan.
'Je maakt het met Fixet' geldt niet alleen voor onze klanten die met elk klusprobleem bij ons terecht
kunnen. Ook voor onze medewerk(st)ers geldt dat zij het maken met Fixet!

Wij zoeken op korte termijn enthousiaste

verkoopmedewerker en/of timmerman m/v
Jij maakt het met Fixet omdat:

- jij klantgericht en enthousiast bent;
- jij bereid bent om verkoop- en producttrainingen te volgen;
- jij (eventueel) ervaring hebt in de doe-het-zelf branche.

Jij maakt het met Fixet omdat:
- wij je een plaats in een gezellig team bieden;
- wij je een goede beloning in het vooruitzicht stellen;
- wij je een prettige en afwisselende werkomgeving bieden.

Ga jij het maken met Fixet? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie t.a.v. mevr. Lowik voor 15 oktober naar:
Fixet Ruurlo
De Venterkamp 10
7261 AH Ruurlo
Tel: 0573-453635 T-IXEV

.IF M A A K T HFT MFT F IXFT /JE M A A K T HET MET FIXET

DE NIEUW COLLECTIE bjön son
IS BINNEN

HEREN- DAMES- EN KINDERJACKS
wind- en waterdicht diverse kleuren

3O modellenOrigineel model
legerkistjes

€ -7-7.00 soorten

Lage en hoge weer-
en windbestendige

wandel(berg)schoenen

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

Kijk voor
nieuws
ook op:

m

T e u n i s s e n mode hee f t een .nieuw gez i ch t
Damesmode merken

Esprit, Claudia StrSter sport, Rosner,

Olsen, Gerry Weber, Hammer, Basler,

Delmod, Samoon, Frankenwalder,

Zerres, Verse, Mezzo, Gardeur

Herenmode merken

McGregor, Arrow, Camel collection,

New Bondstreet, Frans Molenaar,

Mobil Elasto, Brakx

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



Basketball

DRAGON*GIRLS GESTART MET
RECREANTENBASKETBALL
Het Warnsveldse Dragon*Girls is
afgelopen woensdagavond gestart
met recreantenbasketball. Niet zo
zeer fanatiek trainen, maar gezel-
lig en ongedwongen basketballen
staat voorop. Ongemerkt worden
techniek en spelregels geleerd. Boven-
dien wordt op een goedkope ma-
nier wat aan de conditie gedaan.
Het recreantenbasketball is er voor
senioren (vanaf circa 18 jaar) in De
Kei. Nieuwe belangstellenden zijn
natuurlijk welkom. Inlichtingen
bij Leo Nevenzeel, (0575) 52 44 58.

Kies eens een
kamerkoor:
ook leuk!
Reeds een aantal jaren zingt het
kamerkoor "De Martin's Scholars"

^ met groot enthousiasme onder lei-
ding van zangpedagoog Martin
Versluis.
Elke dinsdagavond vanaf septem-
ber tot en met mei/juni wordt er
gerepeteerd op de "Vijfsprong", Re
eoordweg 2a te Vorden. Met volks-
muziek uit alle landen op weg
naar een multiculturele samenle-
ving tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Zutphen, kerst-
viering in het Spittaal, een avond-
je in huize Elisabeth of het Slinger-
bosch, een.Missa Brevis van Haydn

* op Zutphen op Zondag, eigen con-
certen, de Martin's Scholars, opge-
richt in de Waterstraat te Zut-
phen, doen het allemaal en hech-
ten aan muzikale variatie.
Onder een kamerkoor verstaat
men een betrekkelijk klein ensem-
ble dat bijna steeds uit "gemeng-
de" stemmen bestaat, d.w.z. vrou-
wen- en mannenstammen. Zelden
zijn er meer dan zestien tot twin-
tig medewerkenden, onder wie al-
le stemsoorten vertegenwoordigd
zijn.

9

Heeft men een goede stem en
een redelijke muzikale achter-
grond?
Dan is men de hele maand oktober
van harte welkom om kennis te
maken met het koor, om te kijken
en horen of dit het koor is wat u
zoekt!

Chr. Gemengd
koor Excelsior
Het Chr. Gemengde koor Excelsior
te Vorden heeft dringend nieuwe
leden nodig.
Nu de kerstmuziek weer ingestu-
deerd wordt, is het een goed mo-
ment om als nieuw lid bij hets
koor te komen. De eerste maand is
gratis, nadien is men gewoon lid
en heeft men het recht om mee te
beslissen over de te zingen mu-
ziek. Het koor heeft op woensdag-
avond repetitie in het Dorpscen-
trum. Inlichtingen bij Mevr.
Zwaag, tel. 0575-520212.

Toon Teun & August
in Hoekje-Dijk-Stijl
De vakantie tijd is helaas weer
voorbij, de avonden worden
weer guurder en donkerder of
te wel tijd voor de life bands in
café 't Hoekje in Hengelo. Daar-
om zijn zaterdag 11 oktober
Toon Teun & August te gast om
het najaar in te luiden.

Een drum, een bas, een gitaar en
een stem. Meer hebben Toon Teun
& August niet nodig om een kroeg
te 'rocken'. Als een geoliede machi-
ne schotelt dit trio het publiek een
smakelijke mix van stijlen voor.

Van Groningen tot Maastricht en
van Enschede tot Amsterdam; in
alle uithoeken van het land heb-
ben ze al menig kroeg platge
speeld. Ook op de waddeneilanden
en op de Nederlandse Antillen
werden hun optredens met jubel
ontvangen.

Toon Teun & August liet zich altijd
moeilijk omschrijven, totdat ie-
mand op de proppen kwam met

de term "publieksvriendelijke blu-
es en bluesrock". Dit brede begrip
is Toon Teun & August op het lijf
geschreven.

Lekker in het gehoor liggende blu-
esjes van onder andere Stevie Ray
Vaughn en ZZ Top worden af-
gewisseld met regelrechte rock
klassiekers van bijvoorbeeld The
Rolling Stones en Creedence Clear-
water Revival.

Aangevuld met wat 'funky' dingen
zoals A Real Mother For Ya (Johnny
Guitar Watson) en Superstition
(Stevie Wonder) leidt dit tot een
wonderlijke smeltkroes van reper-
toire, op zeer overtuigende wijze
gespeeld door dit energieke drietal.

Toon Teun & August brengen een
goede 'vibe' mee, die garant staat
voor goede muziek en een prima
sfeer.

Dus tot 11 oktober in 't Hoekje. Zie
advertentie elders in Contact.

Krisjennes (België) overall winnaar
Leon Tijssen behaalt 3e plaats in het eindklassement

3 landen cup meer dan geslaagd

Huisdierenkeuring
Op zaterdagmiddag 4 oktober
organiseert Kinderboerderij
'De Deale' uit Warnsveld van
st. Radar, samen met dierenspe-
ciaalzaak Kluvers uit Vorden:
een huisdieren keuring.

Iedereen is welkom met zijn huis-
dier aan de Vordenseweg 12 in
Warnsveld in de dierenschuur van
de kinderboerderij.

Op deze middag wordt jou huis-
dier gekeurd door het vakkundige
oog van een keurmeester. Er word
niet op raskenmerken gelet maar
op verzorging, gezondheid en al-
gemene indruk.

Kortom is het bij jou een keer per
jaar dierendag, of is het altijd die
rendag.

Alle huisdieren zijn welkom, er is
zelfs een keurmeester voor knuf-
feldieren!

Er valt een certificaat en een aan-
denken te verdienen. Opgeven kan
telefonisch tot donderdag 2 okto-
ber op het nummer 06 25 35 23 35
Op dit nummer kunt u ook met
vragen terecht.

Natuurlijk kunt u ook gewoon
komen genieten van alle mee-
gebrachte dieren.

Een afslankcursus anders dan alle andere:

IK IIJN NIET IK SPORT....
Na een zeer succesvolle cursus
in het voorjaar start Indoor
Sport Vorden wederom met de
afslankcursus; "ik lijn niet ik
sport...."

In een persoonsgerichte afslank-
cursus wordt gezocht naar een
persoonlijke balans tussen voe-
ding, sport, de beschikbare tijd en
het behalen van een gezonde
streefgewicht. Wat voor de een wel
werkt, werkt voor een ander niet!
In de 10 weken durende cursus
wordt gezocht naar die juiste ba-
lans en het behalen van je doelstel-
ling, AFSLANKEN. Wekelijks is er
een gezamelijke voedings- en
weegbijeenkomst. De wekelijkse
weeg bijeenkomsten worden ook
na afloop van de cursus voortge

zet. Met het Action-Point beweeg-
programma (bewegingsadvies op
maat) kun je het sportieve gedeel-
te van de cursus naar eigen wens
en tijd in te delen! Natuurlijk on-
der begeleiding van een bewe
gingsadviseur. Dit kan in het sport-
centrum, buiten of thuis. Deze cur-
sus vraagt veel doorzettingsvermo-
gen en discipline, maar het resul-
taat zal verbluffend zijn! Laat u in-
formeren over deze persoonsge
richte afslankcursus en misschien
nog belangrijker, hoe u na afloop
van de cursus niet terug valt op uw
oude gewicht. Kom dus zaterdag-
morgen 11 oktober a.s. vrijblijvend
naar de informatiebijeenkomst bij
Indoor Sport Vorden aan de over-
weg 16. Op naar een slanke,, gezon-
de levensstijl. (Zie advertentie)

Help kinderen met
hersenletsel!
Want stel uw kind krijgt te maken met hersenvliesontsteking of een
hersenbloeding, een hersentumor of hersenletsel door een ongeval,
dan blijkt dat nog veel wetenschappelijk hersenonderzoek nodig is.
^— Help de Hersenstichting. Word donateur. /"v
m Jy Kijkopwww.hersenstichting.nl v>*

—-

HERSENSTICHTING NEDERLAND

giro 860
Korte Houtstraat 10,2511 CD Den Haag
telefoon 070-360 48 16

Vijfjaar galerie
"Het Gele Stoeltje",
Vorden
Op zondag 28 september a.s. viert
galerie "Het Gele Stoeltje" haar Ie
lustrum. In 1998 startte Margret
Teunissen haar galerie in Vorden.

De manier waarop zij de exposities
inricht is zeer ruimtelijk en verras-
send Van opzet. Ook jonge kunste
naars van de kunstacademie expo-
seren graag hun werken in haar
galerie.
De feestelijke expositie die 28 sep-
tember start is gewijd aan vijf kun-
stenaars, die allen eerder in de ga-
lerie exposeerden (Greta Günther,
Dorothea Hassink, Janneke Brui-
nes, Yvonne Halfens en Margret
Teunissen zelf).

Het idee van Hamove, Hengelo
GUL, Oostende, België, Frohburg,
Duitsland om een 3 landencom-
petitie op stratencircuits op
touw te zetten is geslaagd te
noemen.

Iets nieuws beginnen is altijd
moeilijk en dan komen er altijd za-
ken naar voren die beter kunnen,
maar na de laatste wedstrijd in
Frohburg is gebleken dat er van de
zijde van de coureurs die aan alle 3
de wedstrijden hebben deelgeno-
men en ook van de verschillende
organisatie veel belangstelling
bestaat om in 2004 de competitie
wederom op te zetten.

Hamove beet het spits af op 11 mei
met superieure Sebastien Lwegrel-
le en ander goede Belgen zoals Kris
Jennes. Leon Tijssen behaalde de
10e plaats en Rob van Eijs werd
15e. Oostende volgde op l juni ge
lijk met Eemshaven wat de Neder-
landse inbreng zeer beperkte. Op
de snelle baan was Kris Jenness
oppermachtig en Leon Tijssen be
haalde een prachtige 3e plaats na
een schitterend gereden 2e man-
che. De Duitser Reiner Drager
werd 8e en Rob van Eijs 10e. De
laatste organisatie van de 3 landen
cup was op zondag 7 september op
de mooie en supersnelle baan van
Frohburg, ten zuidoosten van Leip-
zig in Duitsland. De Duitser Rico
Penskofer was de absoluut snelste,
met als 2e man Kris Jennes. Leon
Tijssen reed ook hier een goede

race, waarbij hij in de 2e manche
van de 7e naar de 4e plaats reed.
Rob van Eijs had wel getraind,
maar kon helaas niet starten om-
dat zijn versnellingsbak stuk was.

Bij de prijsuitreiking ontvingen de
eerste 10 een grote beker en alle
deelnemenrs een aandenken aan
de 3 landen cup. Kris Jennes was
de terechte winnaar, met Günther
Roelens op de 2e plaats en Leon
Tijssen, die ondanks het uitvallen
in de Ie manche in Hengelo Gld.
toch door zijn goede rijden de 3e
plaats behaalde. Reiner Drager
was de beste Duitse coureur met de
9e plaats. Rob van Dijk werd 10e.

Boven deze wedstrijden was door
de 3 organisaties een flinke prij-
zenpot gezet. Uiteindelijk hebben
16 coureurs alle 3 wedstrijden ge
reden, waardoor boven het gewon-
nen prijzengeld voor deze renners
door de organisaties nog een bo-
nus van € 150,- werd gegeven. Een
geste die zeer op prijs werd ge-
steld. Aan de 3 wedstrijden hebben
meer coureurs meegedaan, maar
die haakten om verschillende re
denen af. Er werd afgesproken om
ieder voor zich de zaken te evalue
ren en daarna in een bijeenkomst
alles voor de volgende editie op po-
ten te zetten.

EINDKLASSEMENT
l Kris Jennes (België), 2 Günther
Roelens (België), 3 Leon Tijssen
(Nederland).

Buurtschap Varssel viert feest
Buurtschap Varssel staat op
vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober
geheel in het teken van het
school- en volksfeest. Dit feest
wordt al voor het 99ste jaar ge-
houden! De festiviteiten en tal
van activiteiten vinden plaats
in en rondom de verwarmde
feesttent bij de Varsselse mo-
len.

De leerlingen van de Varsselse ba-
sisschool komen vrijdagmorgen al
in de feeststemming. De kinderen
kunnen zich dan op school laten
schminken, waarna zij met tractor
en wagen worden opgehaald. De
rit door Varssel eindigt op het
feestterrein. Hier worden de kinde
ren getrakteerd op een heerlijke
maaltijd. Vol energie kunnen zij
dan aan het spelencircuit begin-
nen. Hier is er voor ieder kind een
leuk prijsje. Tevens kan er zowel
op vrijdag- als zaterdagmiddag
door de jeugd gratis gebruik wor-
den gemaakt van de draaimolen.

Vrijdagavond treedt het Varssels
Volkstoneel, waaronder een drie
tal nieuwe spelers, op voor publiek
uit Varssel én (verre) omstreken.
Dit maal wordt het stuk "Een lepe
laar op safari", een blijspel in drie
bedrijven, ten tonele gebracht.

Opa Molleman heeft een verpleeg-
ster ingehuurd met als opzet om
samen met haar op vakantie te
kunnen gaan. Maar na de komst
van zuster Ida nemen de zaken in
en rond huize Molleman toch een

andere wending. Het toneelstuk
met diverse karaktertypen zorgt
voor vele komische taferelen en
blijft boeiend tot aan het eind.
Want de grote vraag blijft: wie
gaat er nu met wie op vakantie?

De aanvang is om 19.15 uur en de
entree is inclusief een kopje koffie,
thee of fris.Tijdens de pauze zijn er
bij de verloting fantastische prij-
zen te winnen; de hoofdprijs is een
fiets. Na afloop van de toneelvoor-
stelling is er volop gelegenheid om
te dansen.

Op zaterdagmiddag worden tradi-
tiegetrouw de volksspelen gehou-
den. De burgemeester van Henge
lo Gld. zal het openingswoord uit-
spreken rond half twee. Na het los-
sen van het eerste schot door de
schutterskoning van 2002, Gerard
ten Have, en het afvuren van "ere
schoten" door de collegeleden en
de gemeentesecretaris, kan wor-
den deelgenomen aan de diverse
volksspelen, zoals vogelschieten,
vogelgooien, ringrijden, kegelen,
doeltrappen, gavel gooien, enz.

Tevens is er ruimte ingebouwd
voor een nieuw spektakelspel ge
naamd "soap-pullling". Voor de
kinderen is er een luchtkussen
aanwezig en staan er skelters en
fietsen klaar.

Het nieuwe koningspaar zal op za-
terdag worden gehuldigd tijdens
een knallende feestavond met mu-
ziek van de formatie Real Time. Ie

De opening op zondagmiddag 28
september begint met een optre
den van vier geweldige jong emu-
sici met de naam "Caramba", drie
violen en een cello spelen licht
klassieke muziek. De vijf kunste
naars zijn op die middag aanwe
zig.

Deze expositie is van 28 sept. tot
22 nove. 2003 te zien in galerie
"Het Gele Stoeltje", burg. Gallée
straat 36 in Vorden. Open van do.
t/m za. middag en op afspraak of
zie www.hetgelestoelrje.nl

Lees het zelf op



ROLLUIKEN KEIJENBORG - Poelsweg 12

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/

-BANKEN
vanaf € 125,-

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kij-

ken na tel. afspraak.

Zelhem, 06-53317790

www.financial-freedom.nl

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

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Zondag 19 oktober

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-.

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.q.g. 06 53405682
www.bosch~ker.nl

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
t* (0544) 37 70 08

BORCULO
w (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

In de kern van het dorp, aan rustige weg gelegen ROYALE,
VRIJSTAANDE, GEHEEL ONDERKELDERDE VILLA (1979)
met garage en fraai aangelegde tuin. Onderverdieping: hal, wijn-/
provisiekelder, C?/-ruimte, hobbyruimte (4x9 m). Begane grond:
entree, toilet, slaap-Averkkamer met doucheruimte, lichte
woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, van binnenuit
bereikbare garage met bergzolder. Verd.: overloop, drie slaap-
kamers waarvan één met balkon, luxe badkamer met douche,
twee v.w, 2e toilet en designradiator. 2e Verd.: zolderberging
(mog. extra kamer). CV-gas. Grondopp.: 778 nr\

€ 369.000,-- kh.
www.thoma.nl

JLTHOMA J
M A K E L A A R S

L O C H E M T 0573222444
Pr. BcrnharcKvcg 7 E info@thoma.nl

L O C H E M • B R U M M E N « D E V E N T E R • E E R B E E K • G O R S S E L « R U S S E N • R U U R L O

EEKSCHUUR-
MARKT

Zaterdag 4 oktober 2003 van 9.30 tot 16.00 uur
verkoop van allerhande goederen zoals

meubels, kleding, vele boeken,
elektrische apparaten etc. etc.

En weer de heerlijke oliebollenkraam.

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

TEGELHANDEL

mullef-vofden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

JRK uw tapijtspecialist
uw frap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf,
ISO 9001 en milieu gecertificeerd.
Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere
drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden
en twee filialen in Ruurio en Zelhem.

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?
Voor onze weekbladen Contact, Elna en specials
zijn wij met spoed op zoek naar een:

advertentieverkoper m/v
Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer
en houdt van openheid.
Ervaring in soortgelijke functies is vereist.

De functie kan parttime worden ingevuld.
Een vaste dienstbetrekking behoort ook tot de
mogelijkheden.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v. de heer
L.G. Weevers.
Wilt u eerst wat inhoudelijke informatie over de
functie, neem dan contact op met de heer
A.B.M. Overbeek.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

d r u k k e r i j
\v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

DANCINC m s C ' O T I I K I . K

HQTRADII

Live on stage in de balustradez/aal:

metv::

Dancekelder: Dance, Trance en RGB
3 AKEA S 100% FU
UJududv [KA]
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation

21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:30

* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

"Eigenlijk heeft onze heerlijke
varkenshaas geen sausje nodig.

Maar het is natuurlijk wel lekker!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Mmhof

Lange varkenshaas
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS
GOEDKOPER

Lay's
Chips lites of
Superchips
Diverse smaken
Zak 170/200 gram

Almhof
Roeryoghurt
Diverse smaken
Beker 500 gram

BESTSELLER!

Sperziebonen
500 gram

Goed gezien: Ons eigen PLUS-merk.
U koopt er 1 én u krijgt er 1 gratis.

Merkartikelen
blijvend in prijs omlaag!

GRATIS

PLUS
Koffie

Cafeïnevrij of
roodmerk

GRATIS

Douwe Egberts
Koffie rood
snelfilter
Pak 250 gram
Was 1.52 wordt:

Fanta
Orange
Fles 150 cl.
Was 1.19 wordt:

Unox
Rookworst
Per stuk 275 gram
Was 1.89 wordt:

PLUS
Stokbrood

Wit of meergranen.
Om zelf thuis af te bakken

Per pak 0.75

Douwe Egberts
Koffie rood
snelfilter
Pak 500 gram
Was 2.84 wordt:

Kanis & Gunnink
Koffie snelfilter
Pak 500 gram
Was 2.34 wordt:

Dubro

Afwasmiddel
ontvet
Fles 500 gram
Was 1.05 wordt:

Friesche Vlag
Halvamel
Pak 500 gram
Was 0.94 wordt:

Knorr
Kip tandoori
Pak 275 gram
Was 2.09 wordt:

Zwitsal
Babyolie
Fles 200 ml.
Was 1.90 wordt:

1+1
GRATIS

De Ruijter
Vruchtenhagel
Pak 300 gram
Was 1.17 wordt:

Brinta
Pak 500 gram
Was 1.40 wordt:

Hak
Appelmoes
Pot 720 ml.
Was 0.95 wordt:

PLUS
Salade

Tonijn of
kip-kerrie.

Vers voor u
geschept

Bakje 150 gram
1.59

2' bakje GRATIS

Coca-Cola
Regular
Fles 150 cl.
Was 1.19 wordt:

Bumblies
Luiers maxi
7-18 kg
Pak 62 stuks
Was 11.95 wn

Aviko
Pommes frites
Zak 1000 gram
Was 1.49 wordt:

OM u A AC1-
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

trnelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
40/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 oktober 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.


	tmp01
	tmp02
	tmp03

