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Veel deelnemers 'hartstocht'

Indoor Sport Vorden, was
zondagmorgen bij monde van
manager Joanne Hendriksen
verheugd dat er 153 wandelaars
(een verdubbeling van vorig
jaar) aan de start verschenen
voor de zgn. 'hartstocht', een
wandeling van vijf kilometer.

Hero Mulder had een fraaie route
uitgezet in het buurtschap Gal-

gengoor. Onder de deelnemers
moeders met kindjes in de wan-
delwagen, wandelaars met de
hond aan het lijntje en igewonei
wandelaars!

De Nederlandse Hartstocht is een
initiatief van de Nederlandse Hart-
stichting met als doel zoveel mo-
gelijk mensen aan te zetten tot
een gezonde leefstijl en meer be-

weging. Daarnaast is het een spon-
sorloop, waarbij de opbrengst
wordt aangewend voor de finan-
ciering van nieuwe projecten op
het gebied van bewegen en ge-
zondheid. Dus liepen de wande-
laars niet voor de eigen gezond-
heid maar ook voor die van ande-
ren. Jaap Hesselink van Indoor
Sport Vorden, bood de wandelaars
onderweg een drankje aan.

Linde heeft weer een nieuwe koning
(Rudi Lichtenberg) en
knuppelkoningin (Dika Harmsen)
De kruitdampen van het vogel-
schieten zijn weer opgetrok-
ken, nijverige (organisatie) han-
den werkten zondagmorgen
al tamelijk vroeg de laatste
rommel van het feestterein weg
en het buiurtschap Linde kon
maandagmorgen weer over-
gaan tot de orde van de dag:
werken c.q. naar school gaan.

Rudi Lichtenberg en Dika Harm-
sen zullen ongetwijfeld nog een
paar dagen nagenieten want zij
werden resp. schutterskoning en
knuppelkoningin. Er was ook nog
een jeugdkoning Kevin Mombarg.
Hem viel de titel na loting ten
deel. Het vogelschieten voor heren
en het vogelgooien voor dames
werd vrijdagavond gehouden.
Rond 22.15 uur viel de laatste
vogel naar beneden en kon 'Linde'
in de feesttent nog volop 'aan de
bak' voor een gezellige avond.

Zaterdag werd het 'de dag' voor
Erik Tuinman want hij kan voor-
taan op zijn gewonnen pony door
het fraaie Lindese landschap rij-
den. Ook nog een keer feest voor
het koningspaar want Henk Nij-
land bracht hen middels het vaan-
delzwaaien een ode. Dit gebeurde
met het nieuwe vaandel. Het oude
vaandel (136 jaar geleden ge-
maakt) is ook altijd nog in tact.

Dat werd gepresenteerd door Mar-
tin ten Have. Verder werden deze
dag de overige volksspelen en de
kinderspelen gehouden, muzikaal
omlijst door 'Sursum Corda'. Na
afloop van de spelen was het de
beurt aan voorzitter Bert Tuinman
om een reeks van prijzen uit te
reiken. Zaterdagavond werd het
Lindes feest afgesloten met een da-
verende feestavond in de tent
waarbij de Flamingo's alle muzi-
kale registers opentrokken.

DE UITSLAGEN WAREN
Vogelschieten: l Rudi Lichtenberg,
schutterskoning, Martin ten Have
kop, 3 Geert Norde, r.velugel, 4
Bennie Lenselink 1. vleugel, 5 Ben-
nie Lenselink staart.
Vogelgooien: l Dika Harmsen,
knuppelkoningin, 2 Riek Vliem
kop, 3 Gerrie Nijenhuis r.vleugel,
4 Bep Kroesen 1.vleugel, 5 Joke
Uilenreef staart.
Vogelschieten (jeugd): l Kevin
Mombarg, schutterskoning, 2 Erik
Tuinman, kop, 3 Erwin Menkveld
r.vleugel, 4 Arjan Kornegoor 1.
vleugel, 5 Roderik Kreunen, staart.
Dogcarrijden: l Diny Bosch, 2 Annie
Zweverink, 3 Ingrid Huurneman.
Schijfschieten: l Henk Bultman, 2
Kim Bosch, 3 Martin Roeterdink.
Geluksbaan: l Harry Lenselink, 2
Martin Roeterdink, 3 Johan Ruiter-
kamp.

Gavelgooien: l Martin Roeterdink,
2 Wim Guddem, 3 Yvonne Koning.
Kegelen: l Jan Bosch, 2 Gerrit Hiet-
brink, 3 Johanna ten Have.
Tollenspel: l Geert Groot Nuelend,
2 Yvonne Koning, 3 Gerrie Nijen-
huis.
Korfbal: l Martin Roeterdink, Jan
Bloemendaal, 3 Martin Roeterdink.
Doeltrappen: l Mini Meijerink, 2
Gerrie Versteeg, 3 Marijke Bloe-
mendaal.
Sjoelen: l Dinie Lenselink, 2 Sini
Haaring, 3 Henry Bultman.
Boemerangbowling: l Marco Arf-
man, 2 Gerard Bloemendaal, 3 Jan
Bloemendaal.
Kinderspelen:
Stoelendans: l Anne Gudde, 2
Renske Bargeman, 3 Sanne t. Have.
Meisjes 7 en 8 jaar: l Lisa van der
Veen, 2 Gemma Eggink, 3 Kim
Kleine.
Meisjes 9, 10, 11 jaar: l Sanne
Dissel, 2 Demi Falize, 3 Ariet Kies-
kamp.
Meisjes 12,13, 14 jaar: l Jori Lang-
werden, 2 Sanne ten Have, 3 Els
Berenpas.
Jongens 7, 8 jaar: l Sjoerd van Dijk,
2 Niek Koning, 3 Roei Bouwmeester.
Jongens 9, 10, 11 Jaar: l Torn Be-
rends, 2 Bas Bouwmeester, 3 Erwin
Menkveld.
Jongens 12,13,14 jaar: l Floris van
Veen, 2 Lody Jassies, 3 Roderik
Kreunen.

Back to the
Sixtiesin
Vierakker/
Wichmond
Op zaterdag 5 oktober, na het
steeds mee toenemende succes
van de afgelopen jaren is ook
nu weer besloten een Back tot
the Sixties-avond te houden.

Deze avond zal worden gehouden
in het Ludgerusgebouw naast de
Grote Kerk in Vierakker/Wich-
mond. Als vanouds zal de mu/.iek
weer worden verzorgt door de
band 'Seeburg', deze formatie
bestaat uit muzikanten van de
omgeving Zutphen en bestaat
ondertussen alweer 10 jaar in de-
zelfde bezetting.
Zoals altijd is iedereen welkom en
de entree is gratis. Vol is vol.

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu
Woensdagavond 2 oktober a.s.
modeshow in samenwerking met

AANHANGWAGENS EN
PAARDENTRAILERS

Steenderen

De Berken 19
7221 G H Steenderen

(0575) 45 15 32

De/e week in Contact

AUTO
CONTACT

de Welkoop met medewerking
van eigen leden van de N.B.v.P. Er
zal o.a. werk-, winter- en vrijetijds-
kleding en schoeisel geshowd
worden in de Herberg.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER t l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. E. Jonker (Epse).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort. Maaltijd van de Heer met
kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 oktober 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 6 oktober Woord- en Communieviering m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 oktober 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 6 oktober 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Heren.

Weekendwacht pastores
6-7 oktober F. Hogenelst (Lochem), tel. (0573) 25 14 57.

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 huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
tt oktober G W. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. 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 gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 11.2.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg 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. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden 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 maan-
dag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 9.30-
17.30 uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m w. 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, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Wilt u meer energie, wat
kilo's kwijt? Met mijn steun en
advies krijgt u daarvan geen
spijt. Jerna Bruggink (0575) 46
3205.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
ó contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• Te koop: nest gladharige
Jack Russel-pups, laagbenig,
ingeënt en ontwormd. Tel.
(0575) 46 20 74.

• Open dag 5 oktober van
11.00 tot 16.00 uur. Dieren-
tehuis „De Bronsbergen".

• Gevraagd: oude racebaan
(of losse auto's) en oude rub-
ber/plastic auto's. Tel. (038)
33 33 966.

• Peuterzaal Pipo Plezier de
fancy fair in en om peuter-
speelzaal Ot & Sien. Deze zal
worden gehouden op zater-
dag 5 oktober 2002. Van
10.00 tot 13.00 uur. Het Jeb-
bink 13a te Vorden.

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook zonnebloemen
en andere snuisterijen. Schoe-
naker, Vierakkersestraatweg
22, Vierakker.

• Wie zou ons een halve dag
per 2 weken willen helpen om
ons grote huis in het buitenge-
bied van Warnsveld schoon te
houden? Reacties: (0575) 43
23 11 (na 19.00 uur).

• Bazar/rommelmarkt op za-
terdag 5 oktober a.s. van 10.00
tot 14.30 uur in het Achterhuus
achter de Gereformeerde kerk
met om 10.45 uur veiling!

• Te koop: weidehooi van uit-
stekende kwaliteit, geperst met
de pakjespers €2.- per baal.
H.W. Klein Winkel, Bleumink-
weg 1, Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 72 47.

• Te koop: droog eiken
openhaardhout € 36.-/m3.
Tel. (0575) 46 28 55.

• Te koop: polyester vijver-
bak (1700 liter en 70 cm diep)
compleet met vuilwaterpomp,
fonteinpomp en biologisch wa-
terfilter. Vraagprijs €300.-. Inl.
(0575) 55 38 79 (overdag).

• Te koop z.g.a.n. Sentry gas-
boiler, 110 liter, 1 jaar gebruikt.
Tel. (0575) 44 19 75 na 18.00
uur.

• Wie heeft onze driekleurige
poes Floortje gezien? Tele-
foon (0575) 55 20 61.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• 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.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 43.

• Peuterzaal Pipo Plezier de
fancy fair in en om peuter-
speelzaal Ot & Sien. Deze zal
worden gehouden op zater-
dag 5 oktober 2002. Van
10.00 tot 13.00 uur. Het Jeb-
bink 13a te Vorden.

• Pijnvermindering. Goede
nachtrust. Reumapijn, artro-
sepijn, hoofdpijn, rugpijn, an-
dere pijn, slecht slapen, weinig
energie. Magneet- en ver-in-
fraroodtoepassingen. Tel.
(0575) 52 05 43.

• Te koop: groen lederen fau-
teuil € 175.- en twee zwart-
lederen bankjes €300.-. Tel.
(0575) 55 10 25.

• Samen zijn we ruim ander-
halve eeuw oud, maar we red-
den het nog best. Maar één
keer in de 14 dagen zou een
hulp welkom zijn om ons mo-
derne app. een beurt te geven.
Wie wil ons helpen? Telefoon
55 19 28.

• 1e klas wijn uit de 3e Wereld
per 2 nog lekkerder! Deze
week nog in de reclame bij:
Wereldwinkel Vorden.

• Heeft u spullen te koop?
Willy Bartelds koopt bijna alles!
Bel Willy: tel. 06 27240609.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen, trakteren en
landbouwmachines. Tel. 06
27240609 b.g.g. 06 50433624.

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Trekking in

Nepal?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

OktoBer heeft de B in de maand ...

De B van chiquita Bananen
Geldig maandag 30 september t/m zaterdag 5 oktober.

Hij is er weer...
panklare hutspot
500 gram €

let op:

verse pizza's 375
Alleen opwarmen en klaar!
Quatro Soupe Italia npq
per beker € £f

Om van te watertanden...
Venetiaanse
koolsalade
200 gram • 149
1ste stempelcadeau bij...
Chiquita bananen
500 gram €

Veldverse...
spruiten
500 gram €

Nieuwe oogst...

Spaanse mandarijnen 10 voor

De Echte
Groenteman Vorden

Freddïe Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

Nu spaaractie. Spaar mee voor handige keukenhulpen.

Peren-royaalvlaai

klein € 5*.9O

Appel
speciaalvlaai

890 IT9O
m klein € WW

Waddenbrood
bus €

55
vloer €

60

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 oktober 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• D MC borduur/haakgarens • handwerk'
stoffen • Kaas/innen * Aida * Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Bor duur pakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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Jijzelf bent de verwoording
van onze verwondering

l
:•
t Verwonderd en blij zijn wij met de geboorte van onze
*

'i
l.

zoon en mijn broertje'

Jesse Jethro

| 23 september 2002

Wim en Anneke van Belzen-Smeyers
Kyra

l

Het Stroo 15
7251 VA Vorden

J»! Tel.(0575)551138i

v
8

Intens gelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte
van ii«

i
i
>:

i

Pieter

26 september 2002.

Pieter weegt 3505 gram en is 51 cm lang.

Zoon van Arjan en Gerke Bikkel-Lenselink
Broertje van Mathijs

Julianalaan 22
7251 ER Vorden

t Tel. (0575) 55 41 04
•
»
;{: Wilt u beschuit met muisjes komen eten?
|; Laat het ons dan even weten.

i,•,..-.--..------..........................

Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waar je veilig bent

en mensen die je zonder vragen
zeggen datje welkom bent.

Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje van Vera

Job
Vorden, 28 september 2002.

Peter en Trudy Nijenhuis-Wentink

|; H K. van Gelreweg 23
| 7251 XK Vorden

Laat ons even weten als je beschuit met muisjes wilt
i komen eten. Tel. (0575) 55 36 63.

Almenseweg 17
7251 HM Vorden
Tel. (0575) 55 41 39

. .......

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Bente

Zij is geboren op 28 september 2002,
weegt 3070 gram en is 49 cm lang.

K

Herwin en Sabine Wilgenhof-Kosse

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende bewij-
zen van medeleven, die ik na het plotselinge overlijden
en bij de crematie van mijn vrouw

Gerda Ligtenbarg-Roelvink

mocht ontvangen, zeg ik u hartelijk dank.

Het is voor mij een troost te ondervinden hoeveel me-
delevende vrienden wij hebben.

Gerrit Ligtenbarg

Vorden, oktober 2002

Mede namens de kinderen en kleindochter Fleur wil ik
u bedanken voor uw medeleven tijdens de ziekte van
mijn man

Gerrit de Niet

Uit aller naam,
E.LJ. de Niet-le Pair

Vorden, oktober 2002

Welkom bij de club

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

,» Zand, grind, tuingrond
» Grondwerk
» Containers
• Bestratingen
» Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

IDE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Maisbrood
nu€ 1,70

Nieuw
Kastanjecake

Eekhoorntjesbrood
met karamel en hazelnoot

€1,95
Speculaasjes

van € 2,85 nu voor € 2,65

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde

Leonidas bonbons

lekker
tijden in de

keuken

Gebr. Mosterd rollade
WO gram €

b*fr 3 Kogel-
biefstukken €

+ 5 gratis punten

3 biefstukken €
^U^JL KI pf i let met Gandaham

700 gram €

Ham-prei salade
100 gram €

nature/ of gemarineerd
€

405
l •

C 50
O.
C 50
D.
445
l •

H85
WB

09
700 gram

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

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 liijerkainp)

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• 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

rden Jl̂  ^
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GEMEENTE B ULLETIN y ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur
donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

"Tf FORFAITAIR BEDRAG NAASTEEN CW-VERVOERSPAS

Sinds l oktober 2000 neemt de gemeente Vorden deel aan de Regiotaxi
IJsselstreek. Dit is een Collectief Vraagafhankelijk systeem van openbaar
Vervoer (CW), dat geschikt is voor mensen met een handicap. Mensen die
in aanmerking komen voor een CW-vervoerspas in het kader van de Wet
voorzieningen gehandicapten), ontvangen aanvullend op deze CW-ver-
voerspas een forfaitair bedrag van € 136,- per jaar.

Op 19 september 2002 heeft de raad ingestemd met het verlengen van
het verstrekken van het forfaitaire bedrag. Mensen met een CW-ver-
voerspas hebben tot l januari 2004 recht op dit bedrag. Daarna zal het
opnieuw geëvalueerd worden.

|̂  VERORDENING SUBSIDIEBELEID WET INSCHAKELINGf WERKZOEKENDEN EN VRIJLATING INKOMSTEN ALGEMENE
BIJSTANDSWET

De raad van de gemeente Vorden heeft op 19 september 2002 de Veror-
dening Subsidiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden en vrijlating in-
komsten Algemene bijstandswet aangepast aan het vervallen van de
werkaanvaardingssubsidie.

Per l januari 2002 is in het belastingsysteem de zogeheten toetreders-
korting ingevoerd. Deze heffingskorting is van toepassing op mensen die
vanuit een uitkering of gesubsidieerde dienstbetrekking uitstromen,
voor een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden, naar een
niet-gesubsidieerde baan. De toetrederskorting bedraagt in het totaal
€ 2.269,- over een periode van driejaar en kan aangevraagd worden bij de
belastingdienst.

De werkaanvaardingssubsidie diende hetzelfde doel als de toetreders-
korting en komt door de invoering van de toetrederskorting te vervallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenle
ving: tel. 557474. Daar kunt u de Verordening vanaf heden ook inzien. Te
gen betaling van de kosten zijn kopieën van de Verordening verkrijgbaar.
De Verordening treedt zes weken na datum van deze bekendmaking in
werking.

to• I/ETI
PENING MEN- EN RUITERROUTES DOOR HET GROOTE

VELD

De men- en ruiteroutes door het Groote Veld zijn afgelopen vrijdag fees-
telijk geopend. Het Groote Veld is het grootste aaneengesloten bos- en na-
tuurgebied in de Achterhoek. Het project Ruiterrecreatie is ontwikkeld
door de gemeenten Lochem, Vorden, Warnsveld en Gorssel, de vereni-
ging Natuurmonumenten, Recreatieschap Achterhoek Liemers, WCL de
Graafschap en het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Zij hebben uitge-
breid overlegd met de potentiële gebruikers van de routes. Deze groep
heeft enthousiast meegewerkt en is van mening dat de route een meer-
waarde oplevert voor het toeristisch product van de regio en haar bewo-
ners.

Er is een menroute uitgezet van 29 kilometer en drie kortere routes van
15 kilometer rondom Vorden. De ruiterroute loopt over een traject van 23
kilometer. Deze kan worden ingekort door gebruik te maken van door-
steken via de menroutes. In de omgeving zijn diverse mogelijkheden om
te overnachten voor de paarden en de ruiters of menners. Folders met in-
formatie over de route, een gedragscode voor de ruiters en menners en
belangrijke adressen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke WVis. Daarnaast
zijn informatiepanelen langs de route geplaatst.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden,

ligt met ingang van 4 oktober tot en met 15 november 2002 ter inzage
het besluit tot gedeeltelij ke intrekking van de aan maatschap A. en H. Nij-
enhuis, Hoge Slagdijk 5, 7251 MR Vorden op 20 april 1982 verleende mi-
lieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be-
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, num-
mer 2599, adres inrichting Hoge Slagdijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:

Wij trekken de milieuvergunning ambtshalve gedeeltelijk in voor de pro-
ductieruimte van 744 kilogram NH3.

De depositie neemt af van 231,6 mol naar 48,9 mol.

Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage-
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 november
2002.
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 ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager
Ruurloseweg 26 A. van Amerongen

Dorpsstraat 42 Regiopolitie Noord-
en Oost-Gelderland

Biesterveld 16 E. Oosterhoff

H.JansenIJselweg 8,
Vierakker
Schapenmeer 9 E. Wesselink

Inhoud
bouwen
bergruimte
tijdelijk
huisvesten
politiebureau
plaatsen
dakkapel
bouwen
garage
bouwen
recreatie-
woning (helft
van een dubbel)

datum ontvangst
19-09-2002

20-09-2002

23-09-2002

23-09-2002

24-09-2002

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

VERGUNNINGEN
Bouwen

plaats
Ludger 20,
Wichmond
het Stroo 11

Kapel weg 6,
Vierakker

aanvrager
W.K.F. Frankemölle

A. Wentink

P.J.M. Hoogland

meldingen bouwvoornemen

plaa ts aan vrager
Biesterveld 25a A.J. Dadema

Inhoud
Vergroten
woning
Vergroten
woning

Vernieuwen
bergruimte

Inhoud
Bouwen
bergruimte

vrijstelling

- bodem-
onderzoek
(gedeeltelijk)

- bestemming
vervangend
bouwen

vrijstelling

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

IEUW REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE
GEMEENTERAAD

In zijn vergadering van 19 september 2002 heeft de gemeenteraad een
nieuw "Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeente-
raad" vastgesteld.

Vanaf heden ligt dit Reglement ter inzage in het gemeentehuis bij de sec-
tor Samenleving, in de units. Tegen betaling van de kosten is een kopie
van de verordening verkrijgbaar. Het Reglement treedt de eerstvolgende
raadsvergadering na die van vaststelling in werking.

LEDINGINZAMELING KICI OP 10 OKTOBER

De stichting KICI houdt op donderdag 10 oktober een huis-aan-huis kle-
dinginzamelingsactie.



v. Kouswijk-Jansen
voor al uw tuin- en straataanleg

Tevens het adres voor:

• Alle soorten (sier)bestrating
• Natuursteenkeien tot ± 7 ton

• Brievenbussen/Tuinlantaarns
• Beelden: beton en brons

Actie!!
koppelstones 10 x 10 vanaf € 12.50 p.m2

Veur weinig!
Zutphenseweg 4b • Klarenbeek (de Kar) • Tel. (055) 30 12 365

ANBO concert
V O O R V I J F T I G P L U S S E R S

Vrijdag 4 oktober 19.00 uur
optreden:

Larense accordeonvereniging
Toegang gratis. Info: 55 20 03.

Voor de kinderen:

Op zaterdag 5 oktober a.s.
ter gelegenheid van dierendag

tussen 13.00 en 16.00 uur

Kaartjes gratis af te halen
vanaf 2 oktober bij:

V.O.F.
Ween k-ter Maat

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

UITNODIGING

Donderdag 10 oktober aanstaande wordt, bij Hotel Bakker Dorpsstraat 24 te Vorden,
de algemene ledenvergadering van de Rabobank Graafschap-West gehouden.
Na afloop is er een presentatie door ons reisbureau.

Reisadviseur Tiny Koning zal over haar indrukwekkende reiservaringen in Botswana vertellen.
Directeur Piet Visser van Impala Tours, specialist Zuidelijk Afrika en exotische reizen,
vertelt over het uitgebreide pakket van mogelijkheden dat ook uw vakantie tot een
onvergetelijke kan maken.

Als speciale gast zal Johann Röscher overkomen uit Botswana.
Hij organiseert en begeleidt safaritochten. Johann is een
rasechte Afrikaan en kan als geen ander op inspirerende wijze vertel-
len over de belevenissen in de jungle. Hij doet dit in zijn eigen voert-
aal. Het Zuid-Afrikaans is na enkele minuten
gewenning door iedereen goed te begrijpen.

Wanneer u ook geïnteresseerd bent in het beleven van een
ander soort vakantie, of als u wat meer wilt weten over Zuid-Afrika,
dan is dit een unieke gelegenheid.

Wij begroeten u graag op 10 oktober om 21.00 uur bij Hotel
Bakker te Vorden.

Bent u lid van de Rabobank Graafschap-
West, dan bent u natuurlijk ook van harte
welkom op de ledenvergadering; deze
begint om 20.00 uur.
Vanwege de zaalindeling willen we graag
weten met hoeveel personen u aanwezig
zult zijn. Lever hiervoor onderstaande
antwoordstrook in bij ons reisbureau.
Komt u ook naar de ledenvergadering dan
is het inzenden van de antwoordkaart, die
u samen met het jaarverslag heeft
ontvangen, voldoende.

; • • -

Naam:

Adres:

PC/Plaats:
Rabobank

is met personen aanwezig tijdens de reizenpresentatie op donderdag 10 oktober.

Maak nu kans
op behang.

» £ **

;||S

HOME

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

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in
verf, behang, gordijnstof, vloerbedekking

en raamdecoratie.

Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2002.

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van dinsdag l t/m 4 oktober 2002
Dinsdag l okt.

Woensdag 2 okt.
Donderdag 3 okt.

Vrijdag 4 okt.

wicncrschnit/cl met aardappelsalade en groente / ijs met
slagroom.
selderijsoep / hutspot met speklap, jus en appelmoes,
kipfilet met tomaat, kaas en ham overhakken, aardappels
en salade / bavaroise met slagroom.
pompoensoep / /.almfilet met dillesaus, aardappelpuree
en groente.

Dagmenu van dinsdag 8 t/m 11 oktober 2002
Dinsdag 8 ukt.

Woensdag 9 okt.

Donderdag 10 okt.

Vrijdag 11 okt.

wienerschnit/el met groente en aardappels /
ijs met slagroom.
tomatensoep / zuurkool-ovenschotel „De Rotonde"
met worst en jus.
spaghetti met /alm en roomsaus en rauwkost /
griesmeelpudding met vruchtensaus.
runderbouillon met groente / wokki wokki van kip met
roerbakgroente en rijst.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen. Telefoonnummer 55 15 19
Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook bij ons opeten!



VORDEN

S T I C H T I N G
W E L ZIJ N
O U D E R E N

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9,00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belangkan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen-en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

VEILIGER IN HUIS DOOR
BETERE VERLICHTING
De meeste ongelukken gebeuren
thuis en al gaat het dan gelukkig
meestal niet om incidenten waar-
voor de ambulance met gillende
sirene moet uitrukken, voor de be-
trokkene kan ook een klein onge-
lukje grote gevolgen hebben. Ze-
ker wanneer het gaat om mensen
die al wat ouder zijn. Of we het nu
leuk vinden of niet, bij het klim-
men der jaren functioneren onze
zintuigen, oren en ogen minder
goed, de spierkracht neemt af en
de botten worden brozer en bre-
ken daardoor sneller. Het komt er
dan dus op aan om maatregelen te
nemen die de risico' s verkleinen.

Zeker de oudere generatie heeft
nog geleerd: licht uit als je een ver-
trek verlaat, zuinig met energie.
En dat is een goede gewoonte,
maar oudere ogen hebben meer
licht nodig om scherp te kunnen
zien, een sterkere gloeilamp in de
favoriete leeslamp is snel geregeld.
Maar hoe staat het met de verlich-
ting in de keuken en in de slaap-
kamer?

In de keuken is goede verlichting
nodig met name boven het werk-
vlak, bijv. om te voorkomen dat
men zichzelf verwondt aan een
scherp mes.

In de slaapkamer is het noodzake-
lijk dat u een lamp vanuit het bed
kunt bedienen. Ouderen hebben
iets eerder last van duizeligheid
wanneer zij plotseling opstaan en
wanneer dat in het donker ge-
beurt, wordt de kans op een val-
partij aanzienlijk groter. Denk in
dit verband ook aan losse kleedjes;
die hebben al voor menige valpar-

tij gezorgd. Haal ze weg of voorzie
ze van voldoende anti-slip materi-
aal.

Oudere ogen hebben ook meer
moeite met de omschakeling van
licht naar donker en daarom is het
verstandig om in de gang een
klein lampje te laten branden om
ervoor te zorgen dat u zodra u de
gang inloopt vanuit de verlichte
kamer, voldoende kunt zien om
niet ergens tegenaan te lopen.
Bij lampen horen ook vaak snoe-
ren, ook die kunnen een bron van
valpartijen zijn. Er zijn handige
snoerverkorters waarin het over-
tollige snoer veilig kan worden op-
geborgen. Soms kunnen kleine
hulpmiddelen ons voor grote pro-
blemen behouden.

Een goede buitenlamp, bij voor-
keur met een bewegingsmelder,
kan ook een bijdrage leveren aan
uw veiligheid. Zo' n lamp is han-
dig als u voor de deur staat en de
sleutel in het slot wilt steken en
eventuele inbrekers houden hele
maal niet van lampen die plotse
ling aangaan. Zo' n lamp levert
dus in dubbel opzicht een bijdrage
aan uw veiligheid.

Zuinig zijn met energie is een goe
de zaak, maar die zuinigheid mag
niet koste gaan van uw veiligheid!

REGIO-TAXI
De regiotaxi is een aanvulling op
het openbaar vervoer, omdat juist
op het platteland dat openbaar
vervoer niet voor iedereen bereik-
baar is. De afstand tot bushalte of
treinstation is dan zo groot dat
men afziet van het gebruik van
bus of trein. De regiotaxi vervoert

van huis tot huis, d.w.z. binnen
een bepaald gebied. Vorden valt
binnen de regio IJsselstreek, een
gebied dat ongeveer loopt van
Gorssel tot Brummen. Iedereen
kan van de regiotaxi gebruik ma-
ken en omdat het van huis-tot-huis
vervoer is , is de regiotaxi ook zeer
geschikt voor mensen die slecht
ter been zijn of afhankelijk van
een rolstoel. Voor deze laatste
groep, mensen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen, is het moge
lijk om in aanmerking te komen
voor een zgn. WVG-pas, waarmee
men voor half geld gebruik kan
maken van de regiotaxi.

Hoe krijgt men zo' n pas? Bij de ge
meente kan men een aanvraag in-
dienen, er zal dan een onderzoek
ingesteld worden door het RIO (re
gionaal indicatie orgaan) om na te
gaan of men voldoet aan de voor-
waarden om in aanmerking te ko-
men. U krijgt dan een pasje met
een persoonlijk nummer dat bij de
aanvraag voor de rit opgegeven
moet worden. Als u op pad wilt
moet u minimaal één uur van te
voren bellen om u aan te melden
en u moet er rekening mee hou-
den dat u ongeveer een kwartier
eerder of later opgehaald kunt
worderi dan de opgegeven tijd.

Moet u dus persé op een bepaalde
tijd ergens zijn dan moet u daar re
kening mee houden. In de begin-
fase van dit project waren er vrij
veel klachten dat er niet op tijd ge
reden werd, de laatste tijd kan
men veel beter aan de eisen vol-
doen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de SWOV,
tel. 553405. Voor de aanvraag van
een WVG-pas kunt u bellen naar
het gemeentehuis, tel 557474.

AOW-UITKERING
Iedereen die in Nederland woont
is automatisch verzekerd voor de
AOW en krijgt dus vanaf zijn of
haar 65e jaar de AOW-uitkering.
Wie niet in Nederland woont,
maar hier wel werkt, is ook verze
kerd. Heeft u tussen uw 15e en 65e
jaar in het buitenland gewoond en
of gewerkt, dan wordt u voor elk
jaar 2% gekort op uw uitkering.
De AOW wordt niet automatisch
toegekend, maar moet door de be
trokkene worden aangevraagd bij
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Ruim voordat u de leeftijd van 65
jaar bereikt, krijgt u een aanvraag-
formulier toegestuurd. Heeft u dat
drie maanden van tevoren niet
ontvangen, neemt u dan zelf con-
tact op met de SVB om een formu-
lier aan te vragen. Voor deze regio
is dat het kantoor in Deventer, tel.
(0570) 506010.

Wie in het buitenland gewoond of
gewerkt heeft, heeft mogelijk
recht op een uitkering van dat
land. Het regionaal SVB- kantoor
kan bemiddelen bij de aanvraag
van een dergelijke uitkering, het is
natuurlijk wel belangrijk om
vroegtijdig zo' n aanvraag in te
dienen.

Iedereen die een gezamenlijke
huishouding voert met iemand
anders, wordt als samenwonend
beschouwd en krijgt een AOW uit-
kering die circa 50% van het netto-
minimumloon bedraagt. Heeft de
jongere partner geen eigen inko-
men, dan komt u in aanmerking
voor een toeslag die eveneens 50%
bedraagt. Heeft de partner een
klein inkomen, dan vindt verreke
ning plaats. Bij het aanvraagfor-
mulier ontvangt u een brochure

waarin dit wordt uitgelegd.
Heeft u moeite met het invullen
van het formulier en is er in de
naaste omgeving niemand die u
daarbij kan helpen, neemt u dan
contact op met de SWOV en wij
zullen proberen iemand te vinden
die u terzijde kan staan. Telefoon
553405

DENK POSITIEF
Uit wetenschappelijk onderzoek
onder 50-plussers is gebleken dat
degenen die een positieve kijk had-
den op het ouder worden, langer
leefden dan degenen die ouder
worden associeerden met aller-
hande negatieve verschijnselen.
En al biedt positief denken na-
tuurlijk geen garantie, het is alles-
zins de moeite waard om het in ie
der geval te proberen. En het zou
uit den boze moeten zijn dat al-
leen de zgn. "grijze golf de
"schuld" krijgt van de hogere kos-
ten van de gezondheidszorg. Dege
nen die daar gevoelig voor zijn,
gaan zich wellicht schuldig en
misschien zelfs overbodig voelen.
En daar is geen enkele reden voor.

Opvallend in het huisbezoekpro-
ject was bijv. dat het met medi-
cijngebruik in die groep nog best
mee viel, waarbij wel vermeld
moet worden dat het in alle geval-
len gaat om mensen die nog zelf-
standig wonen en die zichzelf nog
redelijk kunnen redden. In het al-
gemeen is het aantal mensen dat
zelfstandig woont vele malen gro-
ter dan het aantal dat in een ver-
zorgingshuis woont. De gemiddel-
de leeftijd in het verzorgingshuis
stijgt nog steeds en we kunnen ons
nu niet meer voorstellen dat circa
25 jaar geleden een deel van de be
woners tussen de 65 en 70 was.
Ook dit is een positieve ontwikke
ling.

Wie positief denkt, open staat voor
de ontwikkelingen van deze tijd
en belangstelling heeft voor de we
reld om zich heen, kan op een ple
zierige manier oud worden. Dat is
iets wat we allemaal willen en
waaraan iedereen een steentje kan
bijdragen. Ouderen door hun ei-
gen opstelling en jongeren door de
manier waarop zij ouderen tege
moet treden.

olitie varia GROEP

Maandag 23 september
Tijdens de motorsurveillance zijn
diverse boetes gegeven, onder
andere voor het niet dragen van
de helm en het niet dragen van de
autogordel.

Donderdag 26 september
Tijdens de nachtdienst is er ge-
controleerd op het gebruik van
alcohol. Van de gecontroleerde
bestuurders gaven er drie aan wel
wat te hebben gedronken, maar
allen bleven beneden het wettelijk
toegestane promillage.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 18 september
GEVONDEN: sleutelbos met 2 auto-
sleutels en afstandbediening. Sleutel
aan wit label. Langharige Perzische
kat met rood halsbandje.
VERLOREN: zwarte portemonnee,
klapmodel. Fietssleutel. Zwarte
portemonnee, buidelmodel.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het algemene telefoon-
nummer is 0900 8844.

Kies eens voor een kamerkoor
Al een aantal jaren zingt er een
enthousiast kamerkoor wat
zingt onder leiding van Martin
Versluis, zangpedagoog.

Elke dinsdagavond vanaf septem-
ber tot en met mei/juni wordt er
gerepeteerd op 'de Vijfsprong',
Reeoordweg 2. De 'Martin's Scho-
lars' zoeken geoefende zangers en
zangeressen die het notenschrift
min of meer beheersen. De mu-
ziek welke de 'Martin's Scholars'
zingen komt uit verschillende slijt-
perioden. Volksliederen, Missen
van o.a. Mozart en Haydn, Oude
Muziek en Passie zowel als Kerst-
muziek staan alle op het repertoi-
re. De volksliederen worden in sa-

menwerking met een blazeren-
semble ten gehore gebracht.
Meestal treden we 4 maal per jaar
op en verlenen medewerking aan
'Zutphen op Zondag'. Ook geven
we éénmaal per jaar een eigen
concert.

Mocht men de komende winter
echt eens wat anders willen dan
zouden we u graag willen verwel-
komen op de dinsdagavonden in
de maand oktober a.s. waarop
men dan kan luisteren of dit de
groep is die men zoekt! Voor meer
informatie kan men bellen met
voorzitter Marcel van Grönningen,
tel (0575) 43 20 92 of het secretari-
aat Eef Kisjes, tel. (0575) 55 36 79.

Vertelvoorstelling
kinderboekenweek
Dit jaar is het onderwerp van
de kinderboekenweek: varen,
boten, zee, kust, noem maar op.
Boekhandel Bruna en de biblio-
theek organiseren dit jaar een
aantal activiteiten.

Zo is er voor groep 4 een vertel-
voorstelling door Marianne Rom-
kema van theater 'Schat Produc-
ties' uit Woerden. 'Op zee is er een
ontmoeting tussen drie zeewe-
zens. Ze hebben elk hun eigen zee
verhaal.

Een wezen woont in een oud wrak,
hij vertelt zijn verhaal over zijn
weg naar de bodem van de zee,
een oud visnetwezen neemt je
mee naar de stilte van de zee', zo is
zo'n beetje de inhoud van de ver-
telvoorstelling die maandagoch-
tend 7 oktober in het Dorpscen-
trum plaats vindt.

De leerlingen van groep 4 van de
Dorpsschool Vorden, de school Het
Hoge, groep 4 van De Kraanvogel,
De Vordering en De Garve worden
die dag verwacht.

Schrijfster Martine Letterie komt
maandagochtend 7 oktober naar
de bibliotheek waar zij voor groep
8 zal vertellen over het varen, de
zee en veel dingen die ermee te
maken hebben.

Er zijn dit jaar ook weer boeken-
prijzen te winnen. Voor de groe
pen l, 2 en 3 met het maken van
een kleurplaat, het maken van een

rebus voor de groepen 4, 5 en 6,
het maken van een piratenpuzzel
voor de groepen 7 en 8.

Deze worden op school uitgereikt.
Inleveren voor 12 oktober bij boek-
handel Bruna.

Lindes Feest startte
met moord en roof?
Moord en roof en toch lachen
tijdens de 'opening' van het
Lindes volksfeest, donderdag-
avond in de grote feesttent na-
bij de molen in het buurtschap.

Dat gebeurde allemaal in de komi-
sche thriller 'Het onbeschreven
blad', dat de Toneelgroep Linde
deze avond voor het voetlicht
bracht. Een stuk onder regie van
Janny Haaring, dat het in grote ge
tale opgekomen publiek, een leu-
ke avond bezorgde.

Linda Smalhout (Janny Tuinman)
was helemaal 'weg' van Arnold
Severein (Herbert Bosch). Laatstge
noemde een boef eerste klas,
maakte op slinkse wijze misbruik
van de goed gelovigheid van Linda.
Dat gaf nogal wat toestanden,
waarbij Arnold onder meer be-
dacht om ome Bart Scholten (Be
rend Koning) en tante Door Schol-
ten (Janny Haaring) te laten ver-
moorden. Het 'feest' met tante
Door ging mooi niet door, Ome
Bart legde wel het loodje!.

Er werd ook nog een bankroof op
poten gezet. Linda wist wat betreft
de buit, van de hoed en de rand,
echter wat gebeurde er, Linda

kreeg een auto-ongeluk, belandde
in het ziekenhuis en raakte tot
overmaat van ramp haar geheu-
gen kwijt. Waar was toch het geld?
Door de bemoeienis van de vrou-
welijke commissaris Vredenhof
(Nettie Arfman) werd de zaak uite
raad opgehelderd.

Toneelgroep Linde kende in de
persoon van Zuster Wuppie (Dian-
ne Mombarg) en Wanda (Anja
Bosch) twee debutanten die net als
de andere collega's een goede rol
op de planken zetten. De rol van
dokter Ernst de Ruyter werd ge
speeld door Jan Bosch, terwijl Her-
bert Hulstijn in de huid kroop van
Sjaak de Boer alias Giacomo. De
decors werden vervaardigd door
Erik Ruiterkamp en Roelof Knoef.
Grimeuses: Ina Wesselink en Ger-
rie Harmsen. Souffleuse Annie
Ruiterkamp.

Bert Tuinman, voorzitter van de
'Stichting Volksfeest Linde' zette
deze avond Henk Ruiterkamp en
Gert Groot Jebbink in het zon-
netje. Dit vanwege hun 25 jarig
jubileum. De heren kregen een
oorkonde overhandigd, terwijl de
dames met een prachtige bos
bloemen werden vereerd.



Lindon week

Donderdag 10 -
Zaterdag 12 oktober

Kom langs en laat u
verrassen!
Onze najaarscollectie is
binnen.

Wij verloten een
waardebon ter waarde
van € 165,-

Woensdag 9 oktober
modeshow
om 19.30 uur
s.v.p. reserveren

o s e t o y o u

Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461235

the place tol party people
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

THE DJ'S: LAMMERZ * OLIVER * DIGER * DANIëL * ARNO

ZA5
ZO 6

ZA12
ZO 13
ZA19
ZO 20

25
ZA26
ZO 27

FRIENDS
TILT
HOOKED ON RED *
UINNY SUNDAY PARTY
FRAGMENT
LAS KETCHU
DANCEPlANET-wiuamiE
P.P.M. BAND
VAAG

&

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd "avonden

.

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN &
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot het bijwonen
van de LEDENVERGADERING. Deze zal gehouden worden dinsdag 15 oktober in de ge-
meenschapsruimte van de basisschool „Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 8 oktober 2001.
3. Jaarverslag van de basisschool „Het Hoge".
4. Financieel verslag over 2001.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Jaarverslag van de oudercommissie.
9. Verkiezing leden van de oudercommissie (zie onder b).

10. Voorstel tot contributieverhoging naar € 5.-.
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door Mirjam van der Vegt en Nienke van der Wal, sociaal verpleegkundigen

jeugdgezondheidszorg over: Wat kan de jeugdgezondheidszorg van de GGD voor u
betekenen.

14. Sluiting.

a - Aftredend en niet herkiesbaar is Alma Heijenk.
Het bestuur stelt voor in haar plaats Annamieke van Ark.

b - Aftredend en niet herkiesbaar is de Hilda Waarle.
De oudercommissie stelt voor om Desire Tabor en Anita Wensink 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 in-
stemmen.

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

Blad-
blazers

^rafi

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Zaterdag 5 oktober
grote verkoop skates

uit de verhuur!

Kom kijken bij

free-wheel
dé skate- en

skeelerspecialist!
Netwerkweg 7.

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 9.30 tot17,15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.
v - x . ' ' .; ^

\TC VISHANDEL N f̂
j LJVL & F. VAN DE GROEP \

Spakenburg
V Tcl./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

NKEL

Moet u zich nog buigen over de
Kerstpakketten van dit jaar?

Wereldwinkel,
laak.

Een bon van de
ieder zijn eigen si

Informeer in de winkel.
Raadhuisstraat 6, Tel. 55 41 55



PCOB
PCOB-afdeling krijgt uitleg over
herkomst Gelderse familiena-
men.

De PCOB-afdeling Vorden hield
donderdagmiddag haar eerste le-
denmiddag na de vakantie in het
Stampertje. Waarnemend voorzit-
ter Johan Bobbink kan een flink
aantal belangstellenden welkom
heten; in het bijzonder de inleider,
de heet J. v. Kuik en echtgenote uit
Ermelo. De voorzitter noemt in
zijn openingswoord de namen en
familieregisters in De Bijbel. Hij
begint met het gedicht "Zo lang er
mensen zijn op aarde" en gaat
voor in gebed. Inleider J. van Kuk
(84 jaar) begint zijn verhaal met de
herkomst van zijn eigen naam
(oorspr. Keukelum (gebied van
Cuyk) is bocht in de rivier). Namen
zijn erg belangrijk voor de eigen
identiteit en persoonlijkheid. Het
gaat vopral om de herkomstna-
men. De lezing werd toegelicht
met sheets. De namen hebben er
vroeger anders uitgezien. Vroeger
werden alleen voornamen ge-
bruikt. Bij meer dezelfde voorna-
men werden toevoegingen ge-
bruikt. In 1811 werd door keizer
Napoleon de naamgeving ver-
plicht; na 1826 zijn er geen neder-
landse namen meer bijgekomen,
met uitzondering van vondelin-

gen. De herkomstnamen zijn ge-
ringer in aantal dan afstammelin-
gen of familienamen. Voorbeeld:
Assendelft als plaatsnaam, waar
"van" aan is toegevoegd. Ook
"man" is toegevoegd, zoals bij
Brummelman, dwz. afkomstig uit
Brummen. Ook eindigend op ing
of ink betekent "zoon van". In
Friesland hebben veel plaatsna-
men verbinding met "stra", zoals
Stienstra. Zo werd een toelichting
gegeven op de herkomst van ver-
schillende namen. Van Kuik was
voor drie plaatsen, nl. Zelhem, Put-
ten en Geldermalsen, de herkomst
van namen nagegaan.

Daaruit blijkt dat in de Betuwe ver-
reweg de meeste herkomstnamen
voorkomen, zoals Van Zoelen, Van
Tricht, Van Lienden, etc. In de Ach-
terhoek is dit veel minder het ge
val. Daar komen de meeste fami-
lie- en boerderij namen voor. De Ve-
lu we neemt een tussenpositie in.

De inleider beantwoordde ook nog
vragen van de aanwezigen. De
voorzitter bedankte de inleider
hartelijk voor zijn laatst gehouden
en interessante inleiding en gaf
hem een attentie. In de volgende
vergadering zal de heer Jaap v.d.
Broek uit Vorden vertellen over
zijn reis naar Indonesië.

Bronsplastieken van
Gerda van den Bosch
in galerie bibliotheek
De kunstenares Gerda van den
Bosch exposeert vanaf 8 okto-
ber tot en met 2 november in
de galerie van de bibliotheek
'bronsplastieken'.

Mevrouw van den Bosch werd in
toenmalig Nederlandsch Oost-In-
dia geboren. Al in haar jeugdjaren
omringde zij zich met dieren.

Ze werd geïnterneerd en in die
periode sneed ze uit kleine stukjes
alvalhout en regenboompitten,
miniatuurbeeldjes van dieren en
mensen. Na de oorlog vervolgde
zij in Nederland haar opleiding,
die ze afsloot met het behalen van
onder andere middelbare lesbe-
voegdheid biologie. Ze benutte de
gelegenheid haar aangeboren gave
tot het vakvrouwschap waarmee
ze thans haar beelden maakt.

De plastieken van Gerda van den
Bosch kenmerken zich door de
sterke opzet en door de afwerking
die tot in detail verantwoord is.
De uitdrukking van het wezen van
het afgebeelde dier of de afgebeel-
de mens staat centraal. Mevrouw
van den Bosch is dinsdagmiddag
8 oktober zelf in de bibliotheek
aanwezig.

De ANBO staat open voor
iedere vijftigplusser

Voor het allerlaatste nieuws: www.contact.nl

WW racing motorcross-
team bedankt sponsors

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Het WW racing team uit Vor-
den, bestaande uit Wouter Dijk-
man en Willem Jan Peters, be-
staat nu al bijna een jaar. Door
middel van goede inzet, techni-
sche kennis en verschillende
sponsors probeert men hoger-
op te komen. Dat hier veel bij
komt kijken kunt u in dit arti-
kel lezen.

Wouter en Willem Jan crossen nu
respectievelijk al 3,5 en 2 jaar, ooit
begonnen met amateuristisch
crossen op relatief oude crossmo-
toren en gaandeweg steeds profes-
sioneler geworden.

Al het sleutelwerk wordt zelf ge-
daan om op deze manier kosten te
besparen, want net zoals bij alle
soorten van race rij is ook de cross
een dure sport. Het onderhoud
van de motoren neemt nog meer
tijd in beslag dan het crossen zelf.
Maar voor het team is dat geen
probleem aangezien het sleutelen
voor hen weer een hobby apart is.
Waar het natuurlijk allemaal om
gaat is het crossen zelf en daar is
het team dit jaar genoeg aan toe-
gekomen.

Dit seizoen stonden er namelijk 17
wedstrijden op het programma,
waarvan het merendeel op zater-
dag werd verreden.

Het ging hier om clubwedstrijden
in Vorden, streek en uitwisselings-
wedstrijden die plaats vonden in
tal van plaatsen in de omgeving
zoals Halle, Harfsen, Lichtenvoor-
de, Lochem enz. Bij deze wedstrij-
den kwam het team uit in de 125
cc- B klasse.

De resultaten zijn tot nu toe niet
om over te klagen, zo is Wouter
clubkampioen geworden bij de
VAMC in Vorden en staat hij bij de
uitwisselingen op een knappe lle
plek en dat bij een deelnemersveld
van zo'n 60 crossers!

Willem Jan kende ook een goed
seizoen, een top 20 notering had
er in gezeten bij de uitwisselings-
wedstrijden mits hij niet zijn knie
ernstig had geblesseerd tijdens
een clubwedstrijd in Vorden waar
hij op dat moment in de totaal-
stand op een 2e plek stond.

Sinds dat ongeluk is het voor Wil-
lem Jan niet meer mogelijk ge-
weest om verder deel te nemen
aan wedstrijden wat natuurlijk
een vervelende ontwikkeling is.
Hij wordt hier echter binnenkort
aan behandeld wat betekent dat
hij het volgende seizoen er weer
vol tegenaan kan gaan.

Een groot deel van de resultaten
zijn natuurlijk aan de coureurs
zelf te danken maar wat absoluut
heeft meegeholpen zijn de spon-
sors die het team heeft aangetrok-
ken. Het team is namelijk aan het
begin van dit seizoen op zoek ge-
gaan naar sponsors om op deze
manier de kosten die het crossen
met zich meebrengt te drukken.

Door de aanschaf van een bus kon-
den zij door middel van reclame
stickers op de bus bedrijven recla-
me laten maken en konden deze
bedrijven tegelijkertijd het team
sponsoren.

Dat Wouter en Willem Jan gigan-
tisch blij zijn met deze sponsors is
natuurlijk logisch en op deze ma-
nier willen zij hun sponsors alvast
bedanken voor dit fantastische sei-
zoen!

WW racing sponsors: Super de
Boer Yvonne & Wilbert Groten-
huys, Bistro 'de Rotonde', Profile
Bleumink, Rijschool Horstman,
Polycomp BV. rubbercompounds,
Koopman verhuur Winterswijk.

Meer informatie op:
www.geocities.com/wwmotox en
go.to/wwracing

Geachte lezers en bestuurders
van Lochem, Vorden en omstre-
ken
Omdat het traject 'Wildenborchse
weg' de laatste tijd nogal eens in
het nieuws geweest is, heb ik ge-
meend deze 'open brief te moeten
publiceren. Ook ik volg dagelijks
de route Vorden-Lochem door
mijn werk in Lochem. Persoonlijk
vind ik deze weg levensgevaarlijk,
in het bijzonder voor fietsers, ze
ker als ze ook nog geen achterlicht
voeren, te meer omdat deze weg
zo smal is dat als er 2 personen-
auto's elkaar moeten passeren, ze
ker bij miezerig, mistig weer goed
opletten vereist is, wil je overleven.
Mijns inziens heeft deze weg, qua
breedte meer weg van een goed
verhard karrespoor uit het verle-
den. Fietssuggestie stroken, een
eventuele snelheidsverlaging naar
60 km, daar wordt hij geen centi-
meter breder van. Als ik het voor
het zeggen had, zou ik deze weg
twee keer zo breed maken als hij
nu is en daarnaast een parallelweg
voor langzaam verkeer zoals fiet-
sers en landbouwverkeer. Het zou
wel betekenen, dat er vele bomen
moeten sneuvelen, maar mensen-
levens zijn toch belangrijker dan
bomen, dunkt me. Bomen zijn te
herplanten, mensen niet. Bomen
aan de Wildenborchseweg werden
in het verleden ook wel geofferd
voor een grote villa met vijver, ook
al was de gemeente er destijds
"niet blij" mee, het gebeurde toch.
Tenslotte is niet alleen de veilig-
heid met een en ander gemoeid,
deze weg zou dan tevens uitvals-
weg naar het Vordense industrie
terrein kunnen worden met een
achteruitgang naar de Al. Als ik
een bedrijf op het Vordense indus-
trieterrein zou hebben zou ik daar
zeer content mee zijn, want de si-
tuatie zoals die nu is, is behoorlijk
behelpen, vind ik; maar wie ben
ik. Met dank voor uw aandacht.

G. Lindenschot,
Enkweg 18,

Vorden

VRIJ ENTREE TOT
OPENINGSCONCERT
Vrijdag 4 oktober opent de
ANBO de eerste van een serie
bijeenkomsten gedurende de
wintermaanden voor leden en
overige belangstellenden

De toneelzaal van het Dorpscen-
trum vormt voor deze gelegenheid
het podium van een muzikaal ge
beuren, dat wordt verzorgd door
de Larense accordeonvereniging.

Onder leiding van dirigent Frank
Sterenborg brengt het 20 perso-
nen tellende orkest een gevarieerd
repertoire van klassiek tot pop en
van tango tot Weense wals ten ge
hore. Ook film- en musicalmelo-
dieën alsmede enkele komische
sketches staan op het programma.

De Larense accordeonvereniging is
opgericht in 1945 en heeft inmid-
dels geschiedenis geschreven in
Laren en omstreken. Een jaar na
de oprichting werd de eerste uit-
voering gegeven door het toen uit
25 personen bestaande orkest. Dat
optreden werd bijgewoond door
maar liefst zeshonderd belangstel-
lenden. In het begin van de jaren
vijftig nam het orkest meerdere
malen deel aan een concours waar
dikwijls eerste prijzen werden
behaald. Sedert de jaren zeventig
verleent het orkest, samen met de
muziekvereniging "Apollo" en La-
rense koren, medewerking aan
kerstconcerten in de Hervormde
Kerk van Laren.

Zie voor nadere informatie de ad-
vertentie elders in dit blad.

Lekker nieuws voor soep- en
sausliefhebbers! Bruna en Maggi
geven een unieke Maggi Recep-
ten kalender met 53 lekkere
recepten uit.

Soep- en sausliefhebbers krijgen
een unieke kans om deze recep-
tenkalender in alle Bruna winkels
voor een voordelige prijs te kopen.

Tot 31 december 2002 kunnen de
klanten van Bruna bij inlevering

van 2 streepjescodes van de flesjes
Maggi basis voor soep of 3 streep-
jescodes van de doosjes Maggi saus
de Receptenkalender aanschaffen
met een korting.

De Maggi Receptenkalender be
staat uit 3 delen: 53 recepten voor
doordeweekse gerechten, een week-
kalender en een boodschappenlijst
voor elke week. Na gebruik van
de kalender houd je een handig
receptenboek over.

Welkoop en Dierendag
Op zaterdagmiddag 5 oktober,
ter ere van Dierendag, zijn kin-
deren uit Vorden en omgeving
weer van harte welkom bij de
Welkoop aan de Stationsweg 16.

's Middags kunnen zij gratis een
huifkarrit maken. In verband met
de te verwachten drukte, dan men
vanaf woensdag 2 oktober a.s. in
de Welkoop winkel kaartjes halen,
welke recht geven op deelname
aan de huifkarrit. Zie advertentie
elders in dit blad.

Natuurlijk hebben wij nog iets spe
ciaals voor dierendag
Ga samen op de foto met je
lievelingsdier.

Kom op zaterdag 5 oktober naar
de winkel en laat gratis een mooie
foto maken van jezelf met je
lievelingsdier. De foto in een leuk
Kenner lijste, kun je op zaterdag
12 oktober ophalen. Bovendien

ontvangt elke klant op 3,4 en 5 ok-
tober, bij besteding van tenminste
€ 7,50 aan diervoeders of dierbe-
nodigdheden, geheel gratis een
leuke Kenner puzzelkleurplaat
met 5 stiften (zolang de voorraad
strekt).

Men hoeft echter niet alleen in
verband met dierendag naar Wel-
koop, er zijn nog voldoende ande-
re redenen om de winkel te bezoe-
ken. Wat te denken van de geheel
nieuwe collectie winterkleding. Er
zijn weer prachtige truien, fleece
jassen, thermohemden, jacks en
parka's binnen. Zie hiervoor ook
de folder van deze week en de kle
dingspecial die volgende week bij
u in de bus valt.

En .... de bloembollen zijn er weer,
wil men in het voorjaar genieten
van tulpen, krokussen, hyacint-
hen en dergelijke, plant ze dan nu!
(zie advertentie).

Kans op gratis vakantieverblijf
Wie de komende maanden lid
wordt van de ANBO, maakt
kans op een uniek cadeau: een
gratis verblijf van vier personen
in een chalet in Zuid-Frankrijk.
En dit naast de voordelen die de
ANBO al bood als organisatie
van actieve 5O-plussers.

Heeft men al eens overwogen om
lid te worden van de ANBO, de ver-
eniging van 50-plussers? Dan heb-
ben we nu een argument extra:
nieuwe leden maken namelijk
kans op een gratis verblijf voor vier
personen in een chalet van reisor-
ganisatie Liberty Tours in Morzine
in de Provence in Zuid-Frankrijk.

Elk 100ste persoon die zich voor 31
december 2002 aanmeldt voor het
ANBO-lidmaatschap krijgt het ver-
blijf in een exclusief chalet voor
vier personen namelijk cadeau.

SAMEN STERKER
De ANBO is dé vereniging van 50-

plussers die opkomt voor de belan-
gen van de groeiende groep senio-
ren. Voldoende seniorenwonin-
gen, een goede gezondheidszorg
en een zorggarantie voor wie dat
nodig heeft en een personeelsbe
leid dat rekening houdt met oude
re werknemers, dat zijn zaken
waar de ANBO zich voor inzet.
Daarnaast is de ANBO actief in
haast elke gemeente met cursus-
sen, excursies, vakantiereizen.

Men kan er terecht voor een scala
aan activiteiten waar men ook
meteen nieuwe kennissen kan
opdoen. In de gemeente Vorden is
een actieve afdeling die zich
ondermeer bezig houdt met be-
langenbehartiging, educatieve en
recreatieve activiteiten.

Wil men meer weten over de
ANBO, of wil men zich aanmel-
den.? Neem dan contact op met de
afd. Vorden, de heer C. van de Pol
of de heerJ.Brandenburg.



Schoonmaakbedrijf

Overweg 1 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 • Fax (0575) 55 52 21

Wij zoeken voor onze projecten te Vorden

enkele dames
voor interieurverzorging.

Eventueel ook studenten c.q. scholieren
die een extra zakcentje willen bijverdienen.

Boeken
beurs
zaterdag 12 oktober in
de Voorde te Vorden
van 9.00 tot 15.00 uur.

Grote collectie mooie tweedehands boeken en
platen voor leuke aantrekkelijke prijzen.

VLAAI VAN DE WEEK:

Kersen de lux € 5,50

Ham/kaas croissants

per stuk €0,90

NIEUW
Abrikozen/Peren cake € 2,90

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Slagroom snitt € 4,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

DJM Bedrijfsdiensten

zoekt voor het Ulenhof College een
SCHOONMAAKMEDEWERKER v/m

3 dagen per week vanaf 17.30 uur.

Bel voor informatie of afspraak onze bedrijfsleider
Jasper Koetsier (0571) 27 01 00 b.g.g. 06 21570679

Kom en proef
Biologisch!
Biologisch, iedereen praat erover, maar bij de

natuurvoedingswinkel kunt u het zelf komen proeven en

keuren. Biologische producten zijn namelijk vooral erg lekker.

Neem de groenten en fruit. Die krijgen nog de tijd om te

groeien en te rijpen, zonder dat ze opgejaagd worden door

kunstmest. En dat kan je heel goed proeven. Ze hebben

meer smaak en vaak een 'stevige beet'. Hap zelf maar

eens in zo'n lekkere biologische appel, of drink het vers-

geperste sap ervan. Dan proeft u hoe lekker biologisch is.

Op zaterdag 5 oktober
kunt u zelf bij ons proeven
hoe lekker biologisch is.
En als het in de smaak valt, profiteer dan meteen van de

scherpe aanbiedingen.

Let op: aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Meer weten: surf naar www.proefbiologisch.nl
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GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(artikel 21 WRO)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade-
ring van 19 september 2002 heeft besloten, dat voor het
perceel Almenseweg 41, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie L, nr. 203, een herziening van het be-
stemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donder-
dag 3 oktober 2002 en ligt voor een ieder ter inzage in
de openbare bibliotheek en, tijdens kantooruren, ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis).

Tot en met woensdag 13 november 2002 kunnen be-
langhebbenden tegen dit besluit bezwaar indienen bij
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden.

Vorden, 2 oktober 2002,

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de verbouw en functieverandering
voor kantoordoeleinden van het koetshuis bij huize
"Wientjesvoort" op het perceel Ruurtoseweg 81 te Vor-
den.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling lig-
gen met ingang van donderdag 3 tot en met woensdag
31 oktober 2002 voor een ieder ter inzage in de biblio-
theek en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mo-
gelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen
aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 2 oktober 2002

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Elstar
Appelen

Akwarius
Reine d'Or
appelsap

Boerenzuivel

Groenten vers van het land!

Reoordweg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Rözijnenbfqpd

25
•:Ge/d/g vsnS '

l
In Vorden zijn wij op zoek naar een
zelfstandige, enthousiaste

winkel-
medewerkster m/v
voor minimaal 2O uur per week.

Ben je klantvriendelijk, collegiaal en
gemotiveerd?

Stuur dan je schriftelijke sollicitatiebrief naar:
kadoshop Sueters t.a.v. Angelique Sueters.

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Kinderboekenweek 2002
2 t/m 12 oktober

"Twee boeken haal
je, één betaal je."

Cadeau bij aankoop
van een kinderboek
van ten minste €8,88:
Boris en het
woeste water Man
Rindert Kromhout.

www.bruna.nl • altijd actueel
Raadhuisstraat 20 • Vorden

Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of geco-
pieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

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
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Joanne Hendriksen (Manager Indoor Sport Vorden):

"Eigenlijk moet iedereen gezondheidstest ondergaan
"Zeg Joanne, in Vorden hebben
bij jullie in de sportschool 40
personen deelgenomen aan
de Nationale Gezondheidstest.
Wat voor testen moesten deze
mensen eigenlijk afleggen"?, zo
informeerden wij bij Joanne
Hendriksen, die als Manager
aan "Indoor Sport Vorden" is
verbonden.

Ter verduidelijking, de Nationale
Gezondheidstest 2002 is bedoeld
om een representatief beeld te
krijgen van de gezondheidstoe-
stand van de Nederlandse bevol-
king. De Stichting "Pur Sang"
heeft het idee van de gezondheids-
test nader uitgewerkt. De Stich-
ting denkt dat op gebied van pre
ventie, de Nederlander gezond
kan gaan leven. Tot dusver is ge
bleken dat het merendeel van de
Nederlanders de eigen leefstijl veel
te positief beoordeelt. Zo is een
kwart van de bevolking te zwaar,
rookt eenderde van de Nederlan-
ders boven de zestien en beweegt
tweederde van de mensen te wei-
nig!
De Nederlandse Hartstichting, het
ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, INO Arbeid en de
Stichting "Pur Sang" lieten al drie
keer eerder de gezondheidstoe-
stand van de Nederlanders onder-
zoeken. Echter, de Nationale Ge
zondheidstest die vorige week is
gehouden, is het grootste weten-
schappelijke onderzoek naar fit-
heid en leefstijl dat ooit onder de
bevolking heeft plaats gevonden.
In 150 sportscholen (waaronder
dus "Indoor Sport Vorden"), fysio-
therapiepraktijken en fitnesscen-
tra hebben deelnemers hun condi-
tie laten meten.
Joanne Hendriksen kon zich heel
goed voorstellen dat "Contact"
graag wil weten hoe de test naar
de gezondheidstoestand van de 40
personen, afkomstig uit Vorden,
Lochem, Zutphen, Warnsveld, En-
ter, is verlopen. "Prachtig dat je
erover wilt schrijven, maar je kunt
beter naar de sportschool komen
en zelf meedoen aan de test. Dan
weet je precies hoe het in elkaar
steekt", zo zegt Joanne. Tja, wat
moet je daarop zeggen. Gewoon
op een woensdagavond naar "In-
door Sport" komen en meedoen!
"Ik wil je graag een kopje koffie
aanbieden, maar laten we dat
maar na de test doen", zo sprak Jo-
anne bij binnenkomst. Tussen

Joanna Hendriks instrueert.

twee haakjes, de taak van Joanne
als Manager bij Indoor Sport is
veelomvattend. Sportinstructrice,
personeelszaken, marketing, sa-
les, al dat soort zaken, vallen on-
der de noemer "Manager". Het
eerste wat bij de gezondheidstest
hoort is het invullen van een vra-
genlijstje. Zo'n 50 vragen op het
gebied van bewegen, sporten, leef-
stijl (waarmee bedoelt roken, alco-
hol, voeding). Vragen op medisch
gebied e.d.

HARTSLAG
Vervolgens kregen we een hart-
slagmeter om. "Loop maar even
mee, dan gaan we fietsen. Eerst
rustig "infietsen", zo adviseert Jo-
anne. Fietsen temidden van een
tiental vrouwen die allemaal druk
bezig zijn hun conditie op peil te
houden c.q. te verbeteren. Na een
minuut of vijf komt Joanne weer
langs en informeert met een
schalks glimlachje "is de hartslag
temidden van deze schoonheden

al opgelopen"? Nee hoor, ik bepaal
me alleen maar tot het kijken van
de meters op de fiets", zo ant-
woordde ik.
Vervolgens een zestal minuten
flink fietsen, waarbij Joanne het
fietsen telkens "zwaarder" maak-
te. Dus dat werd zweten. Nadien
een aantal minuten "uitfietsen",
vervolgens de schoenen uit, want
het werd tijd om de lengte, ge
wicht en de buikomvang te meten.
Dat laatste om het vetpercentage
te bepalen. Joanne geeft daarbij
tekst en uitieg over het "waarom".
Daarna genieten van het kopje kof-
fie. Joanne zit nog achter de com-
puter, bezig met het inbrengen
van cijfers, getallen en andere ge
gevens. Tien minuten later schuift
ze bij aan tafel met in de hand de
"uitdraai" van de test.

GOEIE CONDITIE
Joanne: "Uit de test blijkt dat de
conditie goed is. Wat je doet, vier
tot vijf keer per week intensief een

half uur zwemmen, blijkt vol-
doende. Uiteraard wordt fietsen,
hardlopen e.d. ook onder "vol-
doende" verstaan. Toch zou de (be
wegings) lat wat hoger gelegd mo-
gen worden, zo blijkt uit de test.
Nogmaals de conditie is goed,
maar je bent echter 6,5 kilo te
zwaar. Bovendien is ook de bui-
komvang te groot. Normaal zou
dat bij jou 94 cm moeten zijn. Het
is 112 cm. Een verschil van 18 cm
en dat vertaald zich in een be
paald vetpercentage, Je kunt bij
wijze van spreken beter "dikke bil-
len" hebben dan een te grote buik-
omvang.

Wanneer je dus nog wat meer li-
chaamsbeweging zou hebben, dus
in feite meer zweten, dan wordt
het overgewicht minder of ver-
dwijnt zelfs helemaal, dus nog ge
zonder. Indoor Sport kan om dit te
realiseren, daarbij zeer waardevol
zijn. We hebben hier dagelijks een
flink aantal mensen in de sport-

school die zelf vinden dat er wat
aan de conditie moet worden ge
daan of gewoon omdat ze willen
"afvallen". Wij bespreken met hen
hoe ze er voorstaan en vragen wat
zij uiteindelijk willen bereiken. Tij-
dens dat proces worden ze door
ons op deskundige wijze bege-
leid", zo zegt zij.

EETPATROON
Joanne wijst erop dat alleen "be
wegen" niet voldoende is. Een ge
zond eetpatroon is uiteraard ook
van groot belang. Joanne: "Neem
het alcohol gebruik. Het beste is
natuurlijk om helemaal niet te
drinken. Over het algemeen is de
norm voor vrouwen maximaal één
of twee glazen wijn per dag, dat
schaadt de gezondheid niet. Man-
nen dienen zich te beperken tot
twee of drie biertjes per dag. Mini-
maal twee dagen in de week hele
maal geen alcohol. Drinkt men
een paar dagen in de week een
paar pilsjes, dan is dat veel beter
dan één keer per week op een
avond 15 glazen. Dus hoe minder
(of geen) alcohol des te beter voor
het gewicht en buitomvang", al-
dus Joanne Hendriksen.
Luisterend naar haar adviezen,
zou je mogen concluderen dat zij
zeer enthousiast is over de natio-
nale gezondheidstest. Maar die
vlieger ging niet op. Joanne: "Het
merendeel van de 6000 deelne
mers zijn namelijk mensen die
aan sport of fitness doen, dus ac-
tieve sporters, met een gemiddel-
de leeftijd van rond de veertig jaar.
Die zijn dagelijks met hun ge
zondheid bezig en willen middels
deze test graag bevestigd zien, of
ze daadwerkelijk goed bezig zijn.
De deelnemers aan de gezond-
heidstest zouden eigenlijk mensen
moeten zijn die helemaal niet
sporten. Nu schiet de test toch wel
een beetje het doel voorbij", zo
zegt Joanne.

Hoe dan ook "Contact" hield aan
deze gezondheidstest een goed ge
voel over en de lering die je eruit
kunt trekken is, dat het van het
grootste belang is om dagelijks
"gewicht", "leefstijl" en "bewegen"
goed in de gaten te houden. En
dan als prettige bijkomstigheid
dat er dan altijd nog "Indoor Sport
Vorden" is, die bij het willen berei-
ken van bepaalde doelstellingen,
zij dit op een deskundige wijze
kunnen en willen begeleiden!

De nationale oktober
behangmaand

Landelijke Open Asiel Dag
Voor de 3e achtereenvolgende
keer hebben de toonaangeven-
de behangleveranciers als Arte,
Eijffinger, E&S met de merken
Origin en Esta, Rath & Doode-
heever, Novo Wallco, Rasch,
Voca en Wandvisie, maar ook
Henkei met het merk Perfax en
de formulegebonden detail-
handel de handen ineen gesla-
gen om behang onder de aan-
dacht van de consument te
brengen.

Het resultaat is een grootscheepse
campagne die niet alleen in de me-
dia volop aandacht geniet, maar
ook bij Deco Home in de maand
oktober terug te vinden is. Want
waar kan men nu mooier behang
vinden dan in de ruim 100 collec-
tieboeken waaruit men bij Deco
Home een keuze kan maken.

LAAT JE INSPIREREN DOOR
BEHANG
Laat je inspireren door behang. De
hele maand oktober staat in het te
ken van behang, leuke aanbiedin-
gen en volop inspiratie in de win-
kel, want behang is terug in het
Nederlandse interieur. Met be-
hang kun je effecten bereiken die

niet alleen een persoonlijke touch
geven, maar ook een prachtig ef-
fect op de wand. Mooie dessins
met grote bloemen, sierlijke orna-
menten of hippe glanzende en
grafische patronen maken het hè
dendaagse behang tot een echt
lifestyle product. En ook gemak
dient hierbij de mens. Want de be
hangtafel is tegenwoordig overbo-
dig. Met het speciale Smart Paper"
behang hoeft slechts de muur te
worden ingelijmd, waarna het be
hang direct van de rol op de wand
kan worden aangebracht. Daar-
naast is er bij Deco Home een sca-
la aan unieke kinderkamercollec-
ties verkrijgbaar, met lieve ge
dichtjes, vrolijke figuurtjes en fel-
le kleuren die de baby- of kinder-
kamer opfleuren.
Tijdens de maand oktober maakt
men ook nog eens kans om het
aankoopbedrag terug te verdie
nen. Vraag in de winkel naar het
actieformulier en maak de slagzin
af.
Kortom: laat u inspireren en kom
naar Deco Home in oktober en
kies voor een persoonlijk en uniek
interieur met behang.
(Zie advertentie Harmsen Vak-
schilders)

Komende zaterdag 5 oktober
organiseert de Dierenbescher-
ming in samenwerking met
dierentehuis de Bronsbergen
voor de dertiende keer de Lan-
delijke Open Asiel Dag. Het the
ma voor dit jaar is het voordeel
dat een asieldier biedt.

Jaarlijks worden er landelijk meer
dan 70.000 dieren opgevangen.
Een taak waar het dierentehuis in
Zutphen een grote bijdrage aan Ie
vert. Gelukkig zijn de meeste die
ren goed plaatsbaar omdat steeds
meer mensen de voordelen van

een asieldier onderkennen. Zo is
er vaak al veel bekend over het ka-
rakter en de gezondheid van het
dier, zodat een goede match tus-
sen mens en dier gemaakt kan
worden. Men krijgt deskundig en
eerlijk advies omtrent de keuze
van een huisdier. Verder zijn alle
dieren ingeënt en zijn katten (zo
mogelijk) onvruchtbaar gemaakt.
Bovendien heeft men nergens zo-
veel keuze als in het asiel.

Men is van harte welkom op het
dierentehuis, waar men de des-
kundige medewerkers om advies

kan vragen. Daarnaast zijn er vele
activiteiten, zoals het chippen van
uw huisdier en het schminken van
de kinderen. De dierenambulance
is te bezichtigen en er is een in-
specteur van de Dierenbescher-
ming aanwezig die zal informeren
over preventie en melding van die
renmishandeling. Tevens zijn er
diverse informatieve kramen van
Amivedi, de Kids for Animals, de
Dierenbescherming en de Vrien-
den van Bronsbergen. Kijk voor
meer informatie op de website:
zutphen.dierenbescherming.nl
(zonder www.)

Normaal in Achterhoeks Museum 1940-1945
Afgelopen week waren de hè
ren van de popgroep Normaal
te gast in het Achterhoeks Mu-
seum 194O-1945 in Hengelo Gld.

Het interieur van het museum
diende als decor voor de foto van
de komende theatertoer.

Een eerder gemaakte foto was niet
goedgekeurd en daarom zochten

ze een plek met de sfeer van de
oorlogsjaren.
Een medewerker van Normaal
kende het museum en gaf die sug-
gestie, een paar telefoontjes later
was alles geregeld.
De theatertoer heeft een gedeelte
waarin de sfeer van de jaren '40-
'50 centraal staat, en het affiche
wordt daarop afgestemd.
Bennie Jolink liet zich nog wel ont-

vallen dat hij erg overdonderd was
door de grote van het museum en
de prachtige spullen. Ik dacht dat
het één kamertje zou zijn, maar
dit is echt gaaf.

Het museum is tot en met oktober
dagelijks geopend van woensdag
tot en met zondagmiddag In de
wintermaanden alleen op woens-
dag, zaterdag en zondagmiddag.



vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

HOLLANDSE
MAGERE

RUNDERLAPPEN
50

GROENTE

CONFERENCE
H ANDPEER

O?9
kg nu

BLOEMEN

BOL-
CHRYSANTEN

stuk 2175

ROYAL CLUB
RIVELLA, SWEPPES

fles 1 liter a 0.95

nu 3 fles halen

2 fles betalen

BAKE-OFF

VERS GEBAKKEN
APPELTAART

089
stuk

VIERKANTE
ACHTERHAM

100 gr nu O*.89

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

van 8.00- 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

KIPFILET

kg nu

GALLt&lGALL

WEDUWE V/D
EELAART
3 sterren jonge jenever

899
•

GALL^GALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Eekschuurmarkt
zaterdag 5 oktober 2002

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.

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeenten Hengelo en Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
beschikking van l O september 2002, nr. RE2001.77016,
aan Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem,
vergunning verleend voor het ontgronden van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie N,
nr. 283, en vergunning geweigerd voor het ontgronden
van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie O, nrs. 264, 266, 290, 291, 292, 295, 398, 407,
416, 420, 422 en 429, gelegen in het gebied
Kiefts kamp/Stapelbroek.

De vergunning is verleend ten behoeve van de aanleg
van een poel.

Ten opzichte van de op deze zaak betrekking hebbende
ontwerpbeschikking is in de onderhavige beschikking het
ontgronden van de gevraagde percelen in de gemeente
Vorden geweigerd.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen van 4
oktober t/m 14 november 2002 ter inzage bij:

- de gemeente Hengelo, tijdens de daar gebruikelijke
openingsuren;

- de gemeente Vorden, tijdens de daar gebruikelijke
openingsuren;

- de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem, op maandag t/m donderdag van
8.15 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur.

provincie
Gl DEiRLAND

Ook kunnen buiten kantooruren op telefonisch verzoek
de stukken worden ingezien, tel. (026) 359 95 79.
Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling
Landelijk Gebied, onderafdeling Uitvoering, van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 79.
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 14
november 2002 beroep instellen bij de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de
beroepstermijn. Als gedurende die termijn een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan,
wordt het besluit niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak.
Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel
verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u, ter
kennisneming, toe te zenden aan ons college, onder
vermelding van datum en nummer van deze kennisgeving

Arnhem, l O september 2002 -
nr. RE200I.770I6

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H. Brouwer - griffier

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl
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ft PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

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

Peugeot 206
2.0 GTI16V 3D

tangerine bj.1999

€ 14.250,-

Peugeot 306
1.4 XR BREAK
grijs bj 1999

€ 10.950,-

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314) 62 18 64

Toyota Picnic 2.0 Automaat Airco 60000 km bj 2000
Opel Astra Station 1.6 16V zilver met. 32750 km bj 2001
Toyota Yaris 1.0 16V blauw met 35000 km bj 1999
Renault megane 1.6 16V RXI do. blauw 55000 km bj 2000
Peugeot 106 Diesel zilver met. 138500 km bj 1996

^——i^^^^^^^H^^M^^^^^^^^^^H

l yi / APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Opel Vectra Automaat LPG. 1992 kleur: wit
Peugeot 505 GLD bj 1985 kleurrood Diesel
Pontiac Bonneville Automaat bj 1987 kleur: rood
Fiat Uno bj 1992 kleur: blauwgroen
Opel Corsa 1.5D bj 1994 kleur: wit

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

Citroen
Xsara

1.6i 3drs 1998

€ 7.500f-
www.autolangwerden.nl

Nissan Almera 1.6i 5drs 1997
Nissan Sunny 1.6i 16v 3drs 1995
Renault Megane coupe 1.6i 3drs 1998
Renault Scenic 1.9 td 5drs 1997
Suzuki Altol.Oi 3drs 1995

8.850
5.700
9.750
11.500
4.300

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

Hyundai H200 TD DC airco blauw 10-99 € 12.500
Nissan Sunny 5 drs sail blauw 04-95 € 5.750
Opel Astra 1.6 station groen 05-96 € 7.995
Renault Megane Coupe blauw 01-96 € 7.950
VW Golf 1,4 16v LMV rood € 11.950

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95 € 4.950
Peugeot 106 1.1 Accent rood 03-00 € 8.750
Peugeot 205 1.4 Generation rood 03-97 € 5.950
Peugeot 205 1.4 Generation blauw 05-98 € 6.250
Peugeot 206 1.4 XS Tangerine 02-99 € 10.950
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01 € 15.950
Peugeot 206 1.4 XS 3D grijs 09-99 € 12.250
Peugeot 306 1.9 XRD goudgeel 03-98 € 8.250
Peugeot 3061.4 XN Comfort blauw 10-93 € 3.750
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 406 3.0 V6 24V Coupe grijs 03-00 € 34.950
Peugeot 406 2.1 STDT break IC groen 02-97 € 11.950
Peugeot Boxer 350L 2.5 TD Dl PU wit 03-99 € 13.950
Smart City Coupe 0.6 AUT oranje 07-99 € 9.950
Toyota Corolla 1.3 XLI AUT grijs 04-92 € 3.450
Op'el Corsa 1.4 l Sport zwart 05-97 € 6.600

www.ridderhof.peugeot.nl

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

AUTOBEDRIJF M

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

www.auto-nijenhuis.nl

(0575) 55 32 00

Toyota
Carina 1.6airco

station 1994

€ 6.250,-

Seat Cordoba 1.4 4drs groen 1995 €
Nissan Almera 1.4 5drs airco rood 1997 €
Subaru Vivio 3-drs geel-groen. 9800 km 1999C 5.900,-
Opel Corsa 1.7 Diesel 3drs d.blauw met. 2000 € 8.950,-
Volkswagen Golf 1.6 3drs grijs met. 1996 € 7.950,-

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

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

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06-13827564

Opel Astra TD
groen met.

bj. 1997

€ 5.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot€ 10.000,

IIj l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

VW Polo1.4 st bekr. 1995 Kleur: rood 132000 km
Renault Twingo 1.2 1996 Kleur: rood 86000 km
Opel Astra 1.6 1998 Kleur: blauw 86000 km
Opel Astra station 1.6 1999 Kleur: blauw 33000 km
Opel Astra station 1.6 16V 1997 Kleur: groen 99000 km

tölein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 406 2.0 Coupe 5-1998 grijs met. 7000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 8-1997 rood met. 50000 km
Peugeot 106 1.4 Gld 1-1998 rood met. 97000 km
Peugeot 405 1.6 GL 11-1998 beige 141789 km
Renault 19 16v CABRIO 1992 Lm-velgen 114000 km
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l A Ü T X E M P
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Peugeot
Accent Select 1.1

rood b] 1997
€ 6.350,-

Mercedes E220 D sedan zwart 1996
Peugeot 106 diesel blauw met. 140000 km 1996
VW Vento 1.9D zwart met. 230000 km 1994
Opel Astra 1.6 16V club groen met. 1995
Opel Astra 1.6 16V club airco zilver met. 1997

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Fiat Punto
1.2 16V HLX

airco, radio, 2000
€ 11.950,-

Groot
Jebbink

Rondweg 2 Vorden

Daewoo Matiz S cobalt blauw 1999 € 5.950
Daewoo Matiz SE stuurbekr groen met. 1999 € 7.250
Daewoo Nexia 1,5 G L rood met. 1995 € 4.950
Daewoo Nexia 1,5 GTX 5 drs roodmet. 1995 € 5.250
Daewoo Nexia 1,5 GLX 4 drs blauw met. 1995 € 4.950
Deawoo Lanos 1,5 SE 4 drs zwart met. 2000 € 10.750
Daewoo Lanos 1,5 SX 3 drs blauw met. 2001 € 11.950
Fiat 500 Young blauw 1998 € 5.250
Mazda 323 Altis paars met 97.000 km 1993 € 3.950
Mazda Demio 1,3 GLX groen met. 2000 € 11.750
Nissan Almera 1,6 GX airco rood 1998 € 9.750
Nissan Micra 1,0 Beat rood 1993 € 3.500
Nissan Primera 1,6 GX 5 drs airco zilver 1997 € 9.750
Nissan Sunny station 1,6 SLX rood 1993 € 3.750
Opel Corsa 1,2 16 v 5 drs comfort zwart 2001 € 11.250
Renault Scenic 1,6 RN airco beige met. 1998 € 12.450
Seat Marbella groen 1997 € 3.250
Subaru Impreza 1,6 G L AWD groen met. 1999 € 10.750
Suzuki Baleno 3 drs sport airco rood 1999 € 8.950
Suzuki Swift 1,0 spirit grijs met. 1994 € 3.750

www.groot.jebbink.nl

WTOBANDêH t M70'S

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

Opel Astra stationwagen 1.6 114000 km groen '95
Peugeot 306 1.4 5drs 129000 km blauw '94
Nissan Sunny 1.6GT grijs met. '90
Fort Escort 1.4CL 97000 km grijs met. '90
Fiat Panda 1000 CUE 89000 km rood '90

Koopman
Automaterialen

UW ADRES VOOR:

Autoaccessoires
GPS-navigatie

Auto-onderdelen
GSM-telefonie en Car-kit

Car-hifi

Wij beschikken over eigen inbouwfadliteiten
Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdags 9.00 uur tot 16.00 uur

Ambachtsweg 2, 7251 KW Vorden (0575) 55 32 28

www.koopman-automaterialen.nl

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

Fiat Punto
55 1.1 s 1998
i.z.g.st. zwart
€ 6.500,-

www.vangeldereautos.nl

Hyundai Lanira 1.5i GLS LPG rood 95 € 4.500
Hyundai Excel 1.3 LS groen 97 € 5.500
Mazda 323 HB 1.8 GT 16Vspec. uitv. 91 € 2.950
Mercedes CLK 230 Elagance kompr. aut. grijs € 30.000
Ruime keuze uit 20 bedrijfswagens, ook dubbele cabine

[ietman: Wegwijs op het gebied van banden

Halverwege Hengelo en Vorden, aan
een zijweg van de N 316 is Rietman
Autobanden gevestigd. Jan en Mien
Rietman hebben een professioneel
bandenbedrijf achter hun woning aan
de slotsteeg. Uiteraard leveren ze nieu-
we banden en velgen van alle beken-
de merken, waarbij bij banden de
voorkeur duidelijk uitgaat naar het
Zweedse Gislaved maar tijdens een
gesprek met deze bandenkenners
merk je dat je op het gebied van vei-

ligheid en kosten hier een verantwoor-
de investering kunt doen.
Bezitters van een aanhangwagen of
caravan worden erop gewezen dat er
een spedaal type banden voor deze
categorie verkrijgbaar is. Deze banden
hebben een groter draagvermogen én
geven een stabieler weggedrag dan
een gewone band. Ook worde
veel minder warm. Dus minder kans
op een klapband en minder slijtage. En
dat voor een zeer geringe

to.v. een normale band. Winterbanden
geven meer grip bij remmen en acce-
lereren b e omstandigheden
en zijn minder duur dan u denkt De
zomerbanden worden immers op dat
moment niet gebruikt en bij Rietman
kun je deze gewoon in opslag
staan tot de lente weer aanbreek:

is goed adviseren en laa
versleten exemplaren v
Meeste l '

AUTO HERWERS
W W W . H E R W E R S . N L

Nissan Micra 1.3 GX 3-drs 1996 € 6.350
Nissan Micra 1.0 Clair 5-drs 2002 NIEUW € 10.550
Nissan Sunny 1.4 Clair 3-drs 1995 € 5.900
Nissan Almera 1.4 Pulsar 3-drs 1997 € 7.950
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-drs 1998 € 9.950
Nissan Almera 1.8 Comfort AC 3-drs 2000 € 15.800
Nissan Almera 1.4 GX Airco 5-drs 1997 € 8.450
Nissan Almera 1.5 Ambiance 5-drs 2000 € 14.950
Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-drs 1998 € 9.750
Citroen Xsara 1.6 Ligne Pres. AC 5-drs 2000 verwacht
Daihatsu Feroza 1.6 Resintop 3-drs 1992 € 5.900
Opel Frontera 3.2 V6 5-drs 1999 € 27.000
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999 € 8.600
Honda Civic 1.5 Lsi 4-drs 1995 € 6.800
Kawasaki ZX-9-R 1999 € 7.500
Mazda F 1.6 GLX 5-drs 1994 € 5.500
Mitsubishi Space Star 1.8 5-drs 2000 € 16.500
Volvo 440 2.0 Sport airco 4-drs 1994 € 4.250
VW Golf 1.8 Cabriolet 3-drs 1994 € 10.750
Automaten
Nissan Almera 1.6 Pulsar 5-drs 1998 € 9.250
Nissan Primera 2.0 CVT M-6 5-drs 1999 € 17.500
Nissan X-Trail 2.0 Elegance 5-drs 2002 verwacht
Mitsubishi Colt 1.5 GL 3-drs 1990 € 1.500
Diesels
Nissan Sunny Wagon 2.0 LX 5-drs 1996 € 6.950
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5-drs 1999 € 10.900
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 7 pers. 5-drs 2000verwacht
Nissan X-Trail 2.2 Cdi Sport Plus 5-drs 2002 verwacht
Renault Scenic 1.9 Dti RT 5-drs 1999 € 14.000
VW Passat Varriant 1.9 TDi Comfort 5-drs 1999 verwacht
Grijs kenteken
Nissan Vanette 2.0 dsl 1994 verwacht
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SR grijs 3-drs 1998 verwacht
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport grijs 3-drs 2001 € 23.500
Nissan Patrol 2.8 Td GR 3-drs 1998 excl. Btw € 17.950

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44



Attractiepark opent Mainstreet
Dit jaar is het kloppend hart van
Attractiepark Slagharen compleet
veranderd. De hoofdstraat, met haar
winkels en restaurants, is omgetoverd
tot een winkelpromenade uit het wilde
westen. Eetgelegenheden, gezellige
shops, verrassende boetieks en amuse-
mentscentra bieden onder de naam
Mainstreet voor elk wat wils.

Deze vernieuwde straat vormt daarmee een
afspiegeling van het attractiepark: veel/ijdig
met een breed aanbod voor iedereen. .
Aan het miljoenenproject Mainstreet is door
/owel binnen- als buitenlandse bedrijven
gewerkt. Een Engelse ontwerpster,
( inter)nat ionale experts! twee jaar voorberei-
d ings t i jd en meer dan 60.000 mensuren. Een
aantal steekwoorden om aan te geven wat
voor inspanningen z i jn geleverd om de win-
kelpromenade te realiseren. Maar het was het
zeker waard.
Met dit nieuwe kloppende hart is
Attractiepark Slagharen het veertigste sei/oen

ingegaan. De publiekstrekker is in 1963 opge-
richt. Miljoenen mensen hebben in de loop
der jaren het vijftig hectare grote Attractiepark
Slagharen ontdekt met z'n ruim veertig
attracties van wereldfaam, shows en unieke
/wembad. Inmiddels ontvangt het attractie-
park jaar l i jks ruim 1,2 miljoen bezoekers uit
binnen- en buitenland en behoort daarmee tot
de drukst bezochte attractieparken van
Nederland. Het geheim achter het succes is
simpel te verklaren: diversiteit. Attractiepark
Slagharen wil het meest complete park zijn
voor iedereen; jong en oud.
Attractiepark Slagharen is dit jaar geopend tot
en met zondag 27 oktober, van 10.00 tot 17.30
uur (in het weekend tot 18.00 uur).
De entreeprijs bedraagt vijftien euro per per-
soon.
De entree is voor kinderen tot en met driejaar
gratis. Attractiepark Slagharen hanteert een
all-in entreeprijs. Dat betekent met één
toegangsbewijs gratis en onbeperkt gebruik
maken van alle attracties, voorstellingen en
het Bergbad.

Slagharen staat bol van muziek
Bij gezelligheid horen muziek en

dans. Daarom staat Attractiepark

Slagharen bol van muzikale activitei-

ten. Regelmatig laten dweil-orkesten

en fanfarekorpsen uit het gehele land

hun kunnen horen

tijdens rondes door hel park.

In de saloon blijkt dat Nederland

over rasechte cowboys beschikt.

De beste line-dance-verenigingen

promoten hun topsport tijdens gratis

demonstraties.

ZWEMMEN IN IJZIGE SFEREN
Zwemmen tussen ijsschotsen en
ijsberen. Dat is mogelijk in het over-
dekte Bergbad van Attractiepark
Slagharen.

Het overdekte zwembad staat gratis ter
beschikking tot de bezoekers van
Attractiepark Slagharen, die een verfrissen-
de duik willen nemen.
Het Bergbad biedt niet alleen de mogelijk-

heid om in een sfeervolle omgeving te
zwemmen, maar ook de kans om vele uren
door te brengen in een fantasiewereld van
kletterende watervallen, bergen, rotspartij-
en, sneeuw en ijs.
In deze op iedere vierkante meter weer ver-
rassende accommodatie kan gerecreëerd
worden onder het toeziend oog van ijsbe-
ren, rendieren en pinguïns.

Internationaal eerbetoon
grondlegger Bemboom
De grondlegger van Attractiepark
Slagharen; J.H. 'Henk' Bemboom, is in
Orlando opgenomen in de Hall of Fame
van de International Association of
Amusement Parks and Attractions
(IAAPA).

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van deze
internationale organisatie (met meer dan 5600
leden in 101 landen) viel deze eer aan Henk
Bemboom (81) als eerste nog in leven zijnde
Nederlander te beurt.
Ieder jaar worden slechts drie postume en één
nog in leven zijnde park-pionier opgenomen
en het is zonder meer de meest prestigieuze
onderscheiding in de bedrijfstak. Deze inter-
nationale hulde is een blijk van waardering
voor de bijzondere betekenis van Bemboom
voor de amusementsindustrie, liet Roy Gillian
(voorzitter van het IAAPA Hall of Fame
comité) weten tijdens de grootste jaarlijkse
bijeenkomst van deze bedrijfstak.
Bemboom werd gehuldigd wegens zijn pio-

nierswerk op het gebied van attractieparken.
Hij introduceerde als eerste het principe van
de all-in-entreeprijs en met groot succes.
Andere parken in binnen- en buitenland volg-
den dit voorbeeld spoedig, tegenwoordig is
het systeem niet meer weg te denken en vindt
iedereen het niet meer dan normaal dat alle
attracties in de prijs van het entreekaartje zijn
inbegrepen. Dat was vroeger echter anders en
moest overal apart voor worden betaald.
Ook z i j n concept van vakantiehuisjes samen
met een pony was en is nog steeds uniek.
Vorig jaar werd de oprichter van Attractiepark
Slagharen al voor zijn verdiensten beloond
met een onderscheiding van de BALPPA
(Bri t i sh Association of Leisure Parks, Piers
and Attractions). In 2000 kreeg hij de ereprijs
van de VDV (Verband Deutscher Vergnü-
gungsanlagenhersteller e.V.) De prijs wordt
iedere twee jaar uitgereikt aan personen die
een onmiskenbare bijdrage hebben geleverd
aan de ontwikkeling en popularisering van
attractieparken.

Slapen op uniek vakantieadres
Waar kun je slapen in de schaduw van een reuzenrad? In Attractiepark
Slagharen natuurlijk. Al vrij snel na de eerste opening van het park bleek dat
een dag Slagharen eigenlijk te kort is. Daarom zijn er diverse mogelijkheden
om in en bij Slagharen te overnachten.

De jongste bezoekers willen aan het einde
van de dag nog lang geen afscheid nemen van
de attracties en shows. Een meerdaags ver-
blijf, met diverse en flexibele aankomsttijden,
is dan een unieke oplossing. Vakantiegangers
krijgen als het ware een attractiepark gratis
bij hun vakantie-adres.

De mogelijkheden om in en bij Attractiepark
Slagharen te overnachten zijn talrijk.
Het attractiepark beschikt over wigwams,
vakantiehuisjes en stacaravans. Deze
verblijfsaccommodaties bevinden zich op en
rond het amusementsterrein. Wigwamwereld
is te vinden naast het attractiepark. Net als de
andere verblijfsaccommodaties zijn de unieke
tenten van alle gemakken voorzien. Naast een
complete inventaris zijn de accommodaties
uitgerust met kleurentelevisie, verwarming,
kookgelegenheid, douche, toilet, meubilair en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de

camping van Attractiepark Slagharen te vin-
den.

De luxe stacaravans van Colorado City en
twee verschillende typen vakantiehuisjes
staan op het terrein van Attractiepark
Slagharen. De bewoners hiervan brengen dus
hun vakantie door in een attractiepark en heb-
ben daarnaast ook de voordelen van een
vakantiepark. In het park zijn diverse restau-
rants, eetgelegenheden en een supermarkt. De
bewoners van de diverse verblijfsaccommoda-
ties kunnen tijdens hun vakantie overdag gra-
tis en onbeperkt gebruik maken van de attrac-
ties en het zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad blijft speciaal voor de
vakantiegasten tot 22.00 uur geopend.
's Avonds hebben de vakantievierders ook
toegang tot de gezellige familie-avonden
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke en
talentenjachten een hoofdrol spelen.

Op vijf kilometer afstand
van Slagharen liggen vakan-
tiehuisjes in Vakantiepark
Collendoorn. De verblijfs-
accommodaties zijn identiek
aan die in Slagharen. De
gasten krijgen in
Collendoorn zelfs nog iets
extra's. Zij hebben tijdens
hun verblijf een pony tot
hun beschikking. De dieren
betekenen voor kinderen een
onvergetelijke vakantie.
De jeugd voelt zich na gratis
lessen van een ervaren rij-
instructeur al snel een echte
cowboy. Bij Vakantiepark
Collendoorn hoort ook een
overdekt zwembad, midget-
golfbaan, supermarkt en
recreatiezaal. In deze zaal
worden gezellige familie-avonden gehouden.
En wie overdag Attractiepark Slagharen wil
bezoeken, kan dat probleemloos en gratis
doen. Er rijdt op vaste tijden een treintje, de
Pony Express, tussen Collendoorn en Slagha

ren. Het gebruik hiervan is, net als de toegang
tot het attractiepark, gratis. Het enige nadeel
is e igenl i jk dat de vakantievrienden (pony's)
niet mee mogen in de trein.



Niks inleveren van mijn keuken.
Maar wel een enorm stuk van de prijs!"

[Oktober Woonmaand = Actiemaand bij HCI!

• Speciale actieprijzen

• Levering inbouw-

apparatuur op afroep

• Gratis opslag voor

latere levering keuken

lemens wasdroger
C8de8U bij aankoop van

reen keuken vanaf € 6.500,-

l(zolang da voorrae

BouwCenter.HCI

ALLERNIEUWSTE

Atag gaskookplaat met wokbrander
Normaal €S53r
Nu: € 599,~ inclusief gratis wokpan f pD|Mpf||D
/ M D . |A.«AH|*AAB> • •*»•«**{ l^rttt-^m-l OftflO \ ^(NB: leverbaar vanaf januari 2003)

Miele inbouw vaatwasser
met o.a. tiptoetsen, 6 programma's

en zeer laag geluidsniveau. fOP = nn

Normaal € L27ÖT- ^
Nu: € 798,' en gratis besteklade

25% KORTING
In oktober geldt 25% korting op alle inbouwapparatuur van bekende merken, zoals:

ATAG, SIEMENS, MIELE, BAUKNECHT, WHIRLPOOL en PELGRIM.

Alle aanbiedingen gelden alleen tijdens de Oktober Woonmaand = Actiemaand bij HCI

VEEL KEUS
Ook ons assortiment natuursteen
en granieten aanrechtbladen
hebben wij tijdens de Actiemaand
aantrekkelijk laag geprijsd!

HCI. Helemaal mijn idee, i

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1

stijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

5/ech* € 225.°°voor

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

] 6 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

4 t/m 6 oktober

ter gelegenheid van de opening
van onze geheel vernieuwde

Tevens willen wij u kennis laten maken met de nieuwe

DAI O KALOS
Wij hopen u te mogen begroeten op:

vrijdag 4 oktober van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 6 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Autobedrijf en tankstation

Rondweg 2 • 7251 RV Vorden

Telefoon (0575) 55 22 22 • www.groot-jebbink.nl



Kalebassen Rowwen Hèze naar Laren

De natuur brengt allerlei vor-
men en kleuren voort.

Bij de familie Nijkamp aan de Lo-
chemseweg te Warnsveld verbou-
wen ze onder andere om die reden
kalebassen en pompoenen.
Ieder jaar weer verwonderen ze
zich over de veelheid van kleuren

en maten kalebassen en pompoe-
nen.
Dit jaar groeide er een lang tro-
pisch exemplaar van ruim 1,50 m,
die ze naam 'peniskalebas' (latijn;
scrotummia lullius) gaven.
Wie dit bijzondere exemplaar wil
komen bewonderen, is van harte
welkom!

Expositie in galerie
"Het Gele Stoeltje"
Van 28 september tot 10 novem-
ber exposeert Harmen van der
Tuin in galerie "Het Gele Stoel-
tje".

Harmen zegt: "Mijn kunst weer-
spiegelt mijn levenshouding op
een natuurlijke en spontane ma-
nier". Alles in zijn kunst is een
voorstelling. De essentie is hijzelf.
Het is. In zijn schilderijen gebruikt
hij herkenbare elementen, zoals
menselijke figuren en handen. Dit
zijn belangrijke beeldelementen
in zijn werk. De hand is symbool
voor o.a. aanraking, verwijzing.

probleemaanwijzer en richtingge-
ver.
Zijn grote panelen van l bij 2 me-
ter zijn zacht van kleur en geven
in zichzelf gekeerde gevoelslijnen
weer. Zijn tekenachtige schilderij-
en in gemengde techniek zijn licht
en een spiegel van de ziel.

Zaterdag 28 september opende de
expositie in galerie "Het Gele
Stoeltje", Burgemeester Gallee
straat 36 in Vorden welke open is
van donderdag t/m zaterdag 's
middags en op afspraak.
Of zie: www.hetgelestoeltje.nl

Open huis nieuwe Praktijk
voor Haptonomie
Dit voorjaar opende Marjoleen
Jansen haar praktijk voor hap-
tonomie, Addinkhof 4 in Vor-
den.

Marjoleen Jansen heeft vele jaren
in Vorden gewerkt als fysiothera-
peute en als docente zwanger-
schapsgymnastiek. De laatste 5
jaar heeft zij een beroepsoplei-
ding haptonomie gevolgd.
Haptonomie kan ook een goede in-
valshoek zijn voor coaching van
mensen bij veranderingsproces-
sen, persoonlijke ontwikkeling, of
optimaliseren van je mogelijkhe-
den in bijv. sport of muziek.
De haptonomische zwanger-
schapsbegeleiding wordt individu-
eel gegeven aan de a.s. moeder en
haar partner, waarbij er vooral
aandacht is voor het samen bele-
ven van de zwangerschap en be-

valling. Door middel van een uit-
nodigende aanraking wordt de va-
der geleerd, vanaf ca. 22 weken
zwangerschap, contact te maken
met het ongeboren kindje. Ook
wordt er aandacht besteed aan het
samen voorbereiden op de beval-
ling waarbij de rol van de partner
een grote rol inneemt. Omgaan
met pijn of angst voor de pijn ko-
men onder andere aan de orde,
waardoor de moeder meer gevoel
van zekerheid en vertrouwen op
eigen kracht ontwikkelt.
Verdere informatie is te vinden op
de website www.praktijkvoorhap-
tonomie.nl
Iedereen die belangstelling heeft
om kennis te maken, de praktijk te
bekijken of meer informatie te
krijgen, is van harte welkom bij
het open huis op zaterdagmiddag
5 oktober, Addinkhof 4 te Vorden.

Zondagmiddag 13 oktober zal
de Limburgse topformatie een
spetterend optreden geven in
dancing/discotheek Witkamp
in Laren.

Het is al weer 3 jaar geleden dat
Rowwen Hèze in Laren heeft ge
speeld, reden temeer om ze te boe
ken aldus organisator Harold
Reurslag. Witkamp gaat in de toe
komst naast de vaste zaterdag-
avond al de concerten van bands
met een eigen repetoire organise
ren op de zondagavond.
Witkamp heeft speciaal voor deze
tijden gekozen zodat men on-
danks goed feest gevierd te heb-
ben, de gasten de volgende dag

weer fris naar het werk of school
kunnen gaan.

ROWWEN HÈZE
Rowwen Hèze is een groep die al
17 jaar lang tot de top van Neder-
land behoort. Ze stonden op vele
grote festivals. Pinkpop, Lowlands
en tot twee keer toe op Parkpop.
De muziek van Rowwen Hèze on-
derscheidt zich direct van andere
groepen, zowel door het gebruikte
instrumentarium: accordeon, bas,
elektrische gitaar, drums en
(soms) trompet, als door de eigen-
wijze mix van diverse uitheemse
volksmuzieksoorten als Tex Mex,
Polka's en Ierse Folk. De teksten ge
tuigen van eenvoud, een fikse do-

sis humor en hier en daar een se
rieuze toon. Zelfs 'de vader aller
Nederlandse troubadours', Boude
wijn de Groot, noemt Jack Poels
"een van de beste tekstschrijvers
van Nederland: heel simpel, maar
heel karakteristiek en doeltref-
fend." Rowwen Hèze zal in Laren
twee keer optreden. De eerste set
duurt 35 minuten, de tweede een
uur. Vooraf en in de pauze zal een
dj het publiek voorzien van gezel-
lige muziek.

KAARTEN
Kaarten kan men kopen bij Wit-
kamp in Laren.
Wil men meer informatie kijk dan
op www.witkamp.com

Grassendagen bij Oudolf

Boerderij "De Koesterd" aan de
Broekstraat in Hummelo, waar
al 20 jaar de kwekerij van Anja
en Piet Oudolf is gevestigd staat
in het weekend van 5 en 6 okto-
ber voor de tweede keer in dit
seizoen geheel in het teken van
Siergrassen.

Voor tuinliefhebbers en kenners
van tuinarchitectuur is de naam
Piet Oudolf wereldwijd bekend. In
zijn ontwerpen maakt hij veelvul-
dig gebruik van siergrassen, iets
wat ook vele tuinliefhebbers ont-
dekken als een middel om de ge
vestigde structuur te doorbreken.
Siergrassen vragen weinig onder-

houd, hebben een sterk karakter
en doen vaak overweldigend aan.
Omdat er in deze tijd van het jaar
vele bloemen al zijn uitgebloeid
zorgen de grassen, die nu eigenlijk
op zijn mooist zijn, voor een ge
weldige entourage. Ze kunnen ge
bruikt worden als solitair, maar de
meeste zijn ook geschikt om in ge
mengde beplantingen met ander-
soortige planten gecombineerd te
worden.

Aangezien de kwekerij gespeciali-
seerd is op dit gebied heeft men
een overweldigend aanbod in (ge
cultiveerde)soorten. Op de kweke
rij en in de privetuin krijgt men

een goede indruk hoe de grassen
zijn toe te passen in uw eigen tuin.
Men kan de kwekerij en de privé
tuin bezoeken op beide dagen. Bij
slecht weer wordt op de deel van
de boerderij een lezing gegeven
door Rita van der Zalm, die aan-
wezig is met vele soorten bloem-
bollen en is er een eenvoudige ca-
tering. Voor boeken op het gebied
van plant en tuin is boekhandel/
uitgeverij Architectura & Natura
uit Amsterdam present.

Toegang is gratis m.u.v. de privé
tuin. De kwekerij is het beste te be
reiken vanaf de N 314 Toldijk-
Hummelo (Torenallee)



DIVERSE SPECIALE
KOOPZONDACKOOPJES

Op deze zondag zijn vele toonzaalmodellen
(bankstellen, slaapkamers, eethoeken en wand-

meubelen) SPECIAAL FORS AFGEPRIJSD!

Vorden Eibercjen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551514 Tel. 0545-474190
www.helminkmeubelen.n l

Zondag open
Zonmg 6 oktober open van 11.00 - 17.00 uur

Het nieuwe najaar biedt weer veel moois op
meubelgebied. Helmink Meubelen heeft nu

diverse programma's van devootste meubel-

beurzen in huis. Kom zondag a.s. maar eens
kijken in onze winkels om inspiratie op te doen

voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

meubelen
H e l m i n k m a a k t h e. t m o o i e r b i j t h u i s .

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

iNMmMvw l Weevers

DANCING DISCOTHEEK

•̂ •̂•̂ ••••••••̂ ^^ •̂̂ ^^ •̂Î WBH^BH^^^H

Sofofous opsta,ppla,a,tsett
Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22.0O * /Urnen, Kazerne 22&O *%orculo,
busstation 21:45 * geesteren, gaan 21.55 * gelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.10 * Kuurlo,
tapperij 223O * tfarchem, Kerk 22:4O * Cochem 2, oude
technische school 22J5O * tfathmen, tfrink 22.30 * gorssel,
Roskantp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? nel O9OO-Wttkamt} of kiik o v www.witkamp.cont

IN DE LOODSE

WORKSHOPS

Lage
wamsveld tel-. 057-5" 431&&2

Wij zijn weer begonnen met onze workshops

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

H AVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk voor
nieuws ook op:

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRE S .HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

M/R\B

LENSINK

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.

Harmsen Vaksdiilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Showroom

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.haTmsenvakschilders.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schilderwerk



drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitg&verij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;
LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TE L (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

KEUKENIMPORT

Te koop
Mooie kalebassen

en pompoenen.

±100 variëteiten
tot zeer exclusief.

Verkoop alleen op zaterdag.

Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5b

7251 JP Vorden
Tel. (0575)55 1464
Mobiel: 06 54323046
Fax: (0575)55 11 05

prolink.nl
the internet: profaeaionaia~

Zutphen - Doetinchom - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Hclpdeskservice

Schrijf nu In voor de cursussen!
voor partlculUrMi MI bodrIJvMil

PC voor beginners - Internet voor beginners • HTML
basis • HTML pro • Website onderhoud - Webmaster-
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nvdwland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

OKTOBER
ACTIEMAAND!

OPEN HUIS
op Vr. 18 OKTOBER van 9.00 tot 21.00 uur

Za. 19 OKTOBER van 9.00 tot 16.00 uur
Zo. 20 OKTOBER van 11.00 tot 16.00 uur

Tank voor
gratis video of dvd

Actieperiode tot en met 23 november 2002.

Shell station
Groot Jebbink

Rondweg 2 - Vorden

Tijdens de openingsweek van 4-13 oktober
ook bij alle shopaankopen sparen voor

video's en dvd's.

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G L D )
CENTRALE VERWARMING • LUCHTBEHANDELING • SANITAIR • LOODGIETERSWERK • ELECTRO

Ordelman & Dijkman
Installatietechniek b.v.
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep met
vestigingen in Rijssen,
Hengelo (Gld.), Halsteren,
Enschede en Emmen.

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd.
• CV installatie's
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementsburo's

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 30 medewerkers (sters).
Het totale personeelsbestand
van de VLo-Groep bedraagt
ca. 170 medewerkers(sters).

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar:

• Tekenaar/
werkvoorbereider
W-installaties

Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig projecten
kan voorbereiden en verwerken op tekening.
MIT is gewenst, of door ervaring verkregen.
Ervaring met AutoCAD tekenprogramma's.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. G.W. Dijkman, te bereiken onder nr. (0575) 46 12 85
of 06 22666640.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installatietechniek B. V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 85 Fax (0575) 46 11 84.

' 67.95

puimr
Sportsokken

99.95

99.95

IE5EN
SCHOENMOD

Beatrixpiein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl 0 Giesen@Sho6S.nl

In verband met
ingrijpende verbouwing ...

is ons café vanaf
zondag 29 sept.
gesloten tot aan
de heropening.

Tijdens deze periode is
onze discotheek op de
vrijdag en zaterdag
vanaf 20.30 uur tot
01.30 uur geopend.H. Waenink

en medewerkers

GRASSENDAGEN bij

KWEKERIJ OUDOLF
broekstraat 17 Hummelo

op 5 en 6 oktober
van

10.00-16.00 u.
Privétuin geopend

aanwezig zijn:

Rita van der Zalm
verkoop van bloembollen

Architecture & Natura
verkoop van tuinboeken

eenvoudige catering

0314-381120



,Groenieren" in rustieke stijl

Het najaar breekt weer aan.
Een uitstekend tijdstip voor het planten van coniferen en heesters etc.

Op onze landelijke boomkwekerij, gelegen in het buitengebied
van Hengelo (Gld.), kunt u keuze maken uit diverse

sierheesters en -coniferen.

Enkele voorbeelden zijn:

TAXUS BACCATA
in diverse maten vanaf 3.50

BUXUS
haagjes vanaf 0.60 - bollen vanaf 10.00

kegels vanaf 14.50

THUJA BRABANT
(hoogconifeer) vanaf 4.75

U bent elke vrijdag en zaterdag welkom of na telefonische afspraak.
Ook geven wij u vrijblijvend advies bij de inrichting van uw tuin

en bij de keuze van uw beplanting.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94
06 53843473

IA

• L i : elinkdijk 2

Woonmaand oktober 2002
MEUBELEN DUUR? NIET BIJ ONS:

Laat u verrassen in onze showroom:
Kantoormeubelen nieuw en gebruikt

Kapstokken, spiesels nieuw
Bureaustoelen/Tekenkrukken

nieuw tegen bodemprijzen

Etage:

ALLEEN NIEUW TEGEN BODEMPRIJZEN
Nieuw assortiment Dekbedovertrekken

Slaapbankjes
Bedden een- en tweepersoons

Laden- en opbergkastjes
Tiener-computerbureau's

Fauteuils
Linnenkasten

Matrassen

Tot ziens,

KUIJK'S Meubelbeurs
Mercatorstraat 12

7131 PX Lichtenvoorde
Tel. 0544-371256

Zojuist gepubliceerd:

www.eventarchitect.nl

De Feest- ̂  Event

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers N e t

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 5573 11

E-mail: info@weevers.net

Tonny Jupuërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF ,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Wijs Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit.
Tuinen spitten, kabelsleuven,
zelf meehelpen kan ook,

kraanverhuur
en grondwerk

BI Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12
Email: bjwijs@cs.com

Varssel viert feest
De buurtschap Varssel staat op
vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober
geheel in het teken van het
school- en volksfeest, dat dit
jaar al weer voor de 98ste keer
wordt gehouden.

De festiviteiten en tal van activitei-
ten vinden plaats in en rondom de
verwarmde feesttent bij de Varssel-
se molen.
De leerlingen van de Varsselse ba-
sisschool komen vrijdagmorgen al
in de feeststemming. De kinderen
kunnen zich dan op school laten
schminken en/of verkleden, waar-
na zij met tractor en wagen wor-
den opgehaald. De rit door Varssel
eindigt op het feestterrein, alwaar
de kinderen getrakteerd worden
op een heerlijke maaltijd. Vol ener-
gie kunnen zij dan aan het spelen-
circuit beginnen, waarbij er voor
een ieder een leuk prijsje is wegge
legd. Tevens kan er zowel op vrij-
dag- als zaterdagmiddag door de
jeugd gratis gebruik worden ge
maakt van de draaimolen.
Vrijdagavond treedt het Varssels
Volkstoneel voor de elfde ach-
tereenvolgende jaar op voor eigen
publiek. Dit maal wordt "Zilveruit-
jes en Augurken", een plattelands-
blijspel in drie bedrijven, ten tone-
le gebracht. Een boer op leeftijd,

die nog wel een groen blaadje lust,
een "bevallige" kampeerster en
een jaloerse huishoudster, zijn en-
kele karaktertypen die voor vele
komische taferelen zullen zorgen.
Tijdens de pauze zijn er bij de ver-
loting fantastische prijzen te win-
nen; de hoofdprijs is een fiets. Na
afloop van de toneelvoorstelling is
er volop gelegenheid om te dan-
sen.

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 2001, Peter
Harmsen, 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, gavelgooien, enz. Te
vens is er ruimte ingebouwd voor
een nieuw spektakelspel. 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.

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

100 jaar Baakse kermis
Dit jaar bestaat de kermis in
Baak 100 jaar en dat wordt vo-
lop gevierd. Dit jaar duurt de
kermis zelfs vier dagen in
plaats van drie: 5,6,7 en 8 okto-
ber. Hoogtepunt voor de men-
sen uit de hele omtrek is de gro-
te optocht, die zondagmiddag 6
oktober van start gaat. Verder
worden alle nog levende oud-
koningen van het vogelschieten
uitgenodigd om op 12 oktober
zich ui de strijd te werpen voor
de keizertitel.

AGENDA

Zaterdag 5 oktober:
De kermis wordt volgens oude tra-
ditie geopend met een Eucharis-
tieviering in de St. Martinuskerk.
Deze viering is op zaterdagmiddag
5 oktober. Vervolgens gaat men
naar het kerkhof om even stil te
staan bij alle mensen die ons voor-
gingen. Na deze plechtigheid gaan
de kermisattracties open.
's Avonds is er dansen in de feest-

tent. Om dit jubileumjaar een ex-
tra feestelijk tintje te geven begin-
nen we de zaterdagavond al met
het feest!

Zondag 6 oktober:
Het hoogtepunt van zondagmid-
dag 6 oktober is de jaarlijkse op-
tocht en die heeft dit jaar een wat
historisch karakter. Hierna is de
prijsuitreiking in de feesttent.
's Avonds is er weer volop feest in
de feesttent in café Herfkens en in
café de Bierkaai.

Maandag 7 oktober:
Maandagmorgen staat in het te
ken van het vogelschieten voor de
heren vanaf 16 jaar. De dames kun-
nen gaan schijfschieten of vogel-
gooien. Wat de kinderen betreft:
de jongens kunnen deelnemen
aan de kleine schutterij, en de
meisjes kunnen zich uitleven op
de kegelbaan.
Natuurlijk zijn de hele dag alle
feestgelegenheden in Baak open,
en is overal live muziek.

Dinsdag 8 oktober:
's Morgens komt vooral de jeugd
aan haar trekken, er is een speci-
aal jeugdprogramma. Zelfs de peu-
ters van Baak worden niet verge
ten: voor hen is een grabbelton in
de feesttent.
's Middags beginnen voor jong en
oud de volksvermakelijkheden in
de feesttent met onder meer doel-
trappen, bingospel, bussen gooi-
en, rad van avontuur, rattenslaan,
enzovoort. Ook is er dit jaar een
speciale kinderact.

Zaterdagmiddag 12 oktober:
In verband met het eeuwfeest
wordt de kermis afgesloten met
het Keizerschieten. Iedereen die in
de afgelopen eeuw ooit koning
van het vogelschieten is geweest,
mag proberen de Keizertitel bin-
nen te halen - al zijn helaas vele
van de beroemde koningen al over-
leden. Dit Keizerschieten vindt
plaats bij Herfkens in Baak.
Aansluitend wordt het feest voort-
gezet in zaal Herfkens.

Voetreflexzone-therapie en Aloë vera
Een jaar geleden begon Jolande
Loman in Vorden een praktijk
voor voetreflexzone-therapie.

In de Oosterse wereld is deze the
rapie al eeuwen een begrip.
Ook in onze westerse wereld raakt
deze vorm van therapie steeds
meer ingeburgerd. Hoewel de
meeste mensen de eerste keer nog
wat voorzichtig zijn om een be
handeling te ondergaan, zijn ze
daarna vaak erg enthousiast over
het resultaat.

Naast deze therapie gebruikt ze nu
ook aloë vera producten.
Aloë vera gezondheidsproducten
sluiten naadloos aan bij verschil-
lende reguliere en alternatieve
therapieën.
Het sap van de aloë vera plant
helpt het lichaam en haar functies
in balans te brengen en versterkt
het immuunsysteem.
Voor Jolande Loman een reden om
de aloë vera producten naast haar
voetzoolreflex therapie te gebrui-
ken.

Voor haar vaste en nieuwe klan-
ten organiseert Jolande Loman sa-
men met Jannie Nijkamp, dins-
dagavond 8 en donderdag 17 okto-
ber enkele informatieve bijeen-
komsten op het adres 't Jebbink 22
te Vorden.
Jannie Nijkamp werkt sinds 3 jaar
met aloë vera producten en zal uit-
leg en demons iraties geven in de
vorm van een gratis gezichtsmas-
ker.
Naast de aloë vera gezondheids-
producten, zijn er namelijk ook

producten voor de dagelijkse li-
chamelijke en schoonheidsverzor-

Jolande geeft een demonstratie,
zodat mensen aan de lijve kunnen
ondervinden wat deze reflexzone
therapie voor hen kan betekenen.
Iedereen die nieuwsgierig is ge
worden en eens wat meer wil we
ten over de mogelijkheden van
voetreflexzonetherapie en/of aloë
vera producten kan zich opgeven
bij Jolande Loman te Vorden of
Jannie Nijkamp Warnsveld.

Voor het échte
plaatselijke

nieuws:

WWW.

contact.nl



G R AT l
doucheradi

Koopt u vóór 27 oktober 2002 een Pharo

Comfort douchepaneel van Hansgrohe,

dan krijgt u GRATIS de Hansgrohe Oyster

doucheradio t.w.v. €123,-

Het Pharo Comfort douchepaneel is een-

voudig te installeren op de bestaande

leidingen in de hoek of op de vlakke wand.

Bevat 5 zijdouches, een hand-

douche met 3 straalsoorten

en een thermostaat met %,

h eet water begren zer.

Aalten - Borculo - Boine - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibeigen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair
Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

week 40-02
aanbieding
geldig
12oktob

CITY LIFE i
blouses
crinkel
norm. 19,95 nu voor:

CITY LIFE
pantalon
kwaliteit velvet
mt. 38 - 44
norm. 25,00 nu:

CITY LIFE
jack's
mt. M - XXL
norm. 32,50

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • Z A A t N

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Terug in de tijd ...
l il ê l ;« !•

Zaterdag
12 oktober

Zaal open 20.30 uur
aanvang 21.00 uur.

Kaarten in voorverkoop.

1904 School- en Volksfeest 2002

Varssel

vrijdag 4 oktober
13.00 uur Spelencircuit voor de basisschool-

jeugd
19.15 uur Blijspel "Zilveruitjes en Augurken"

door Varssels Volkstoneel
na afloop dansen

zaterdag 5 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.

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 •

Taxatiedag oud speelgoed
Gratis taxatie van oud en antiek speelgoed

door taxateurs van
Speelgoedmuseum Toy Gallery te Brummen.

Zaterdag 12 oktober van 12.00 tot 17.00 uur
In de Tuinzaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24

In Vorden.
Inlichtingen (035) 60 19 101 of (071) 52 13 880.



Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 23 september
Groep A
Het dames Den Ambtman en Tha-
len met 63,3%; Het echtpaar Vrug-
gink met 59,6%; De echtpaar Hoft-
ijzer met 57,5 %
Groep B
De dames Warnaar en van Alphen
met 61,5%; Het echtpaar Meijerink
v/d Weijde met 59,9%; De dames
Brandenburg en Eijerkamp met
53,1%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 25 september
Groep A
l Mw. N. Hendriks/Mw. A. van Burk
66,67%; 2 Dhr. P.R.J. den Elzen/Dhr.
G. Hissink 61,25%; 3 Mw. W. Gerich-
hausen/Mw. A. den Elzen 60,42%
Groep B
l Mw. T. HooyveJd/Dhr. J. Duinker-
ken 74,48%; 2 Mw. HJ. Scholten/
Dhr. J.H. Schol ten 64,06%; 3 Mw.
L. Lamers/Dhr. HJ. Kip 58,85%.

Damm en

DAMCLUB GOED
UIT DE STARTBLOKKEN!
De bondscompetitie is afgelopen
week van start gegaan voor Dam-
club Vorden. De landelijk spelende
teams openden met een gelijkspel
en de provinciaal spelende teams
met een zege en nederlaag. Al met
al zeer evenwichtig. Het vlaggen-
schip van DCV opende in de Ere-
klasse met een uitwedstrijd tegen
het sterke Westerhaar. Na de dikke
nederlaag van vorig seizoen was
een bescheiden opstelling op zijn
plaats, rustig van acquit en zelf-
vertrouwen opbouwen.

Dankzij het meer dan uitstekende
optreden van Mike Voskamp tegen
de sterspeler van Westerhaar, de
Duits-Russische Mark Podolski, en
de zeer sterke invalsbeurt van Jan
Masselink tegen de supersnelle en
woeste topspeler Marino Barkel,
groeide het Vordense team zien-
derogen in de wedstrijd.

Wieger Wesselink zorgde voor
spektakel tegen mede NK-finalist
Sven Winkel en de halsbrekende
toeren leverden Wieger groot voor-
deel op. Met het oog op de tijdver-
deling van zijn tegenstander zorg-
de Wieger voor wat extra onrust in
het vijandelijke kamp en zette Vor-
den verdiend op voorsprong. He-
laas was de vreugde van korte
duur doordat Henk Ruesink zich
in de tijdnoodfase liet overdonde-
ren door onsportieve handelingen
van zijn jeugdige opponent. Gedu-
rende de wedstrijd leek een verras-
sende uitoverwinning zeker haal-
baar gezien de kansen, maar uit-
eindelijk moest Hoek Hoekman
nog knokken voor de remise en
het gelijkspel van 1-1.
Het tweede team van DCV is weer
actief in de tweede klasse en ging
op bezoek in Enschede. Waar het
eerste team behoudend van start
ging zorgden de jonge honden van
het tweede voor onvervalst vuur-
werk. Niet gehinderd door enige
reserves sprongen de vonken er af
en Eric Oonk opende het bal met
een spetterende klapper. Helaas
schrokken zijn teamgenoten hier-
van nog het meeste, de vroege
voorsprong ging snel verloren
door maar liefst drie nederlagen.
Bij al dit geweld hield Harry
Graaskamp het hoofd koel en
bracht de spanning terug met een
knappe overwinning. Ook invaller
Theo SI, tter deed een duit in het
zakje met een uitstekende over-
winning en bracht beide teams op
gelijke hoogte.

Maar daarmee was de keek nog
niet op, het venijn zat in de staart.
Als een echte kopman zette Gerrit
Wassink de wedstrijd naar zijn

hand en verzilverde zijn voordeel
op overtuigende wijze. De laatste
partij moest dus de beslissing
brengen en dat was teveel druk op
de schouders van de geblesseerde
Bertus Bosch, ondanks heldhafti-
ge pogingen het ontij te keren
moest Bertus berusten in een ne-
derlaag: eindstand 4-4.
Dat dammen absoluut geen remis-
espel is liet het derde team duide-
lijk zien met een goede uitover-
winning tegen het sterke Zeve-
naar. Alle acht wedstrijden eindig-
den in een beslissing, waarbij de
Vordenaren er wel voor zorgden
dat zij de overhand hielden, vijf ze-
ges tegen drie nederlagen. Het
vierde team speelde als enige
thuis en dat was achteraf funest.
De rol van gastheer werd wat let-
terlijk opgevat en resulteerde in
een 1-2 nederlaag.

Bij het begin van een nieuw sei-
zoen is het natuurlijk een mooie
gelegenheid de deuren wagenwijd
open te zetten voor oud-leden van
de Damclub en de vele huisdam-
mers. Voor het extra steuntje in de
rug organiseert Damclub Vorden
daarom een speciaal toernooi voor
oud-leden en huisdammers.
Dit toernooi wordt gehouden op
de vrijdagavonden 4 oktober en 18
oktober in het clublokaal 'Het
Stampertje' in Het Dorpscentrum.
Deelname is uiteraard gratis.
Dus heb je zin in een partijtje
dammen, schuif gerust naar bin-
nen en werp de schroom van je af,
niet de schijven! Ook op andere
avonden zijn belangstellenden
van harte welkom!
Om alles in goede banen te kun-
nen leiden wil de Damclub graag
weten wie er komt. Daarvoor kun
je contact opnemen met Henk
Lenselink, tel. 551019 of Bennie
Hiddink, tel. 441645. Ook voor vra-
gen of info over het toernooi kun
je bij hen terecht.

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 28 september was er een
ponyconcours in Varsseveld. Daar
behaalde Marieke Rouwenhorst
met Kaylie een 3e prijs in de klasse
B cat. C met 159 punten. Miranda
Beeftink met El Ambazzo een 2e
prijs en een 4e prijs klasse LI cat. E
met 160 punten. Elodie Stokman
met Aifhia een 3e prijs klasse Zl
cat. D met 187 punten.

Voetbal

WVORDEN
Erix - Vorden 0-5
Vorden heeft tegen de club uit Lie
velde een eclatante overwinning
behaald. Erix kwam er niet aan te
pas en de score is zeker niet ge-
flatteerd. In de tweede helft had
Erix tien minuten veldoverwicht
en kwam de achterhoede van
Vorden, vaak door klungelig uit-
verdedigen en balverlies, onder
druk te staan. Een opsteker voor de
Vorden spitsen, die in voorgaande
wedstrijden moeilijk ,tot scoren
kwamen.

Vanaf de aftrap, op het zonovergo-
tene sportpark Del Akker te Lievel-
de, nam Vorden het initiatief. De
wedstrijd was dan ook nog geen
tien minuten oud, toen Vorden de
bedoelingen waarmee ze naar Lie
velde waren gekomen kenbaar
maakten. Een combinatie tussen
Ronald de Beus en Rob Enzerink
werd door laatst genoemde verzil-
verd 0-1. Vorden kreeg alle ruimte
om te combineren en het wachten
was dan ook op een reeks doel-
punten. Doelman Leemreize kreeg
het zwaar te verduren en kreeg di-
verse keren assistentie op de doel-
lijn van zijn verdedigers. Bij een
van die acties werd de bal door een

verdediger van de lijn gehaald,
maar hij zag toch de bal in het net
verdwijnen via het lichaam van
Niels Siemerink. Scheidsrechter
Schurink keurde het doelpunt af
wegens vermeend hands van Sie-
merink. In de 40e minuut werd
het 2-0 door een doelpunt van Er-
win Hengeveld. Andre Kamper-
man trok een bal van de achterlijn
goed voor en met een kopbal kreeg
doelman Leemreize het nakijken.
Na de thee kwam Vorden onnodig
onder druk te staan door te non-
chalant spelen. Vooral via de dode
spelmomenten ontstond er gevaar
voor het doel van Ronald Hoevers.
Geleidelijk aan nam Vorden het
initiatief weer over, omdat ook
niet meer af te staan. De Lieveldse
keeper behoedde zijn team voor
een grotere achterstand door een
vrije trap van Rob Enzerink uit het
doel te werken. Even later moest
hij toch zwichten en mocht voor
de derde keer de bal uit het net
halen. Dit doelpunt kan voor 90%
op het conto van Ronald Visser
worden geschreven. Hij stond nog
geen 30 seconden in het veld, toen
hij een voorzet langs keeper Leem-
reize werkte en Niels Siemerink in
de gelegenheid stelde het laatste
tikje te geven 0-3.
Vorden kreeg alle ruimte voor
combinatievoetbal en Erix kwam
er niet meer aan te pas. Erik Ol-
denhave ging in de 80e minuut op
avontuur. In sneltrein vaart kwam
hij langs de zijlijn opzetten en zijn
voorzet op maat werd door Niels
Siemerink in een keer op de pan-
toffel genomen 0-4. Andre Kam-
perman tekende tenslotte de 0-5
aan in de 85e minuut door een on-
verwachts schot, waarop de doel-
man niet had gerekend. Scheids-
rechter Schurink, die een makke
lijke middag had, vond het daar-
mee ook genoeg en knoopte de
laatste vijf minuten vast aan de
derde helft. Komende zondag
speelt Vorden uit tegen koploper
RKZVC uit Zieuwent.

Uitslagen 28/29 september
Vorden F1-VIODF1: 0-8
DZC'68 F4 - Vorden F2:4-1
Vorden F3 - Zelos F3: 2-2
Zelos F4 -Vorden F4: 2-12
Vorden El - Drempt Vooruit El: 3-1
Vorden E2 - Warnsv. Boys E3: 0-2
Doetinchem E4 - Vorden E3: 2-4
Zeddam ME3 -Vorden E4:13-5
DVC '26 Dl - Vorden Dl: 3-0
Vorden D2 - DZC '68 D5:0-2
Zelos D5 - Vorden D3: 0-10
Vios B. Al - Ratti/Vorden Al: 6-3
Witkamp. BI - Vorden/Ratti BI: 0-3
Pax Cl-Vorden Cl: 3-1
Erix l-Vorden 1:0-5
Vorden 2 - Reunie 2: 0-2
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 2: 2-0
Vorden 4 - Klein Dochteren 3: 2-5
Ulftse Boys 5 -Vorden 5: 2-3

Programma 5/6 oktober
Vorden Fl - DZC '68 Fl
Vorden F2 - Concordia Wehl F3
Reunie F6-Vorden F3
WHCZE2-Vorden El
Keyenburgse Boys E2 - Vorden E2
Vorden E3-ViodE8
Vorden E4 - Doetinchem E5
Vorden Dl - DCS Dl
Pax D3 - Vorden D2
Vorden D3 - Steenderen D2
Klein Dochteren Cl -Vorden Cl
Brummen C2 - Vorden C2
Harfsen BI -Vorden/Ratti BI
Ratti/Vorden Al - Ulftse Boys Al
RKZVC l-Vorden l
Vorden 2 - Pax 3
Steenderen 2 - Vorden 3
Eibergen 5 - Vorden 4
Pax 8 - Vorden 5

RATTI
Ratti l - Anadolou l
Ratti was deze competitie identiek
begonnen dan die van vorig jaar.
Van winst naar gelijkspel tot ver-
lies. Het was zaak voor Ratti om
het dit seizoen 'anders' (beter" te
doen. Anadolou was afgelopen
zondag de tegenstander. Vooraf was
er weinig bekend over Anadolou,
wel dat het een onberekenbare
tegenstander was. Opnieuw had
Flip Pelgrum de beschikking over

een volledig fitte selectie, op Er-
win Weenk na. Deze laatste is al
enkele weken uit de roulatie van-
wege een knieblessure.
Ratti startte geod. De eerste helft
was gelijkopgaand. Anadolou ech-
ter was met een aantal snelle
counters gevaarlijk. Ratti stelde
daar een goede strijdlust tegen-
over. Niet altijd even mooi voetbal
maar strijd werd er wel geleverd.
Ratti kwam gevaarlijk voor de dag
met een aantal afstandschoten.
Deze misten echter het uiteindelijke
doel. De rust ging men in met 0-0.
Trainer Flip Pelgrum waarschuw-
den de spelers. Oplettend voetbal
was geboden en zo mogelijk een
doelpunt maken en de winst op de
Kranenburg bleef. Het eerste lukte
Ratti, het tweede helaas niet. Bert-
Jan Kolkman wist met een paar
goede reddingen het doel schoon
te houden. Uiteindelijk konden
beide teams genoegen nemen met
de 0-0 stand. Ratti start dus (iets)
beter dan vorig jaar.

Programma 5/6 oktober
Ratti 5 - BlauwWit '66 3; Ratti/Vor-
den Al - Ulftse Boys Al; Harfsen BI
- Vorden/Ratti BI; WHCZ C4 - Ratti
Cl; Ratti 2 - RKZVC 5; Vios Beltr. 6 -
Ratti 3; Ratti 4 - Halle 5; Kilder l -
Ratti l (dames)

SOCIÏ
Het eerste team moest het zondag
opnemen tegen Warnsveldse Boys.
Het werd door een ongelukkige
actie van Jan Willem Krijt al vroeg
in de wedstrijd 0-1. Kort voor de
rust mochten de gasten uit een pe
nalty zelfs 0-2 scoren. Het leek wel
of Warnsveld gretiger en iets meer
beleving met het hele team had,
toch was het halverwege de twee
de helft door een goede actie van
Martij n Peeters en een mooie voor-
zet die Jeroen Arends 1-2 liet sco-
ren. Sociï leek terug te komen
maar Warnsveld wilde hier niet
aan meewerken en maakte snel
erop over de gehele wedstrijd de
verdiende 1-3 overwining.

Verdere uitslagen
Warnsveldse Boys 3 - Sociï 2: 4-2
Be Quick Z. 5 - Sociï 3:1-1
Sociï 4 - De Hoven 3: 2A
Sociï 5 - De Hoven 4:4-1
Worth Rheden 3 - Sociï 6: 3-1
Keyenburgse Boys F2 - Sociï Fl: 8-0
ViodE4-Sociï El: 3-3
Sociï Dl - SSSE D2: 23-1
Sociï Cl - Almen Cl: 4-4
Gaz. Nieuwl. B2 - Baakse B. BI: 3-1

Programma 5/6 oktober
Sociï Fl - Brummen F2; Sociï El -
Wolfersveen El; H.S.C. 21 - Sociï Dl
Steenderen Cl - Sociï Cl; Baakse
Boys BI - WHCZ BI; SHE l - Sociï l;
Sociï 2 - Be Quick Z. 3; Sociï 3 -
Steenderen 4; SHE 4 - Sociï 4;
Warnsv. Boys 5 - Sociï 5; Sociï 6 -
SHE 5

Volleybal

PELGRUM MAKERLAARS/DASH
Wedstrijdverslag 2e team
Het tweede team van volleybalver-
eniging Pelgrum makelaars Dash
heeft haar eerste winstpunten in
de competitie behaald tegen het
3e team van Longa.
Het team speelt in de promotie-
klasse en wordt dit jaar gespon-
sord door Super de Boer Wilbert
en Yvonne Grotenhuys.
Het team speelde op donderdag-
avond haar eerste wedstrijd in
Lichtenvoorde. Na een korte voor-
bereiding op de competitie ging
het team voortvarend van start en
won de eerste set moeiteloos met
15-25.

De tweede set werd een kopie van
de eerste set en werd gewonnen
met 17-25.
In de o, zo gevaarlijke derde set
kwam het Vordense team op ach-
terstand te staan. Er werd hard ge
vochten om de set toch te winnen,

maar helaas waren de gerouti-
neerde dames uit Lichtenvoorde te
sterk en trokken de winst naar
zich toe (25-18).
In de vierde set wilden de Vorden-
se dames het spel van de eerste en
tweede set hervatten, maar de die
sel uit Lichtenvoorde was op gang
en stopte niet meer tot het eind
van de set, op dat moment wisten
de dames van PELGRUM MAKE-
LAARS DASH zich te herstellen,
maar de winst ging toch naar
Longa (25-23).
rn de vijfde set lag het initiatief
weer geheel aan de zijde van De
Vordense ploeg en wonnen over-
duidelijk met 7-15.
Aanstaande zatrerdag speelt het
team in Vorden tegen Vios uit
Eefde in sporthal Het Jebbink

SNS/MTSH Dl - Pelgrum/Dash Dl
Zaterdag 28 september is de vol-
leybalcompetitie weer van start
gegaan. Het eerste dames team
van Pelgrum Makerlaars/DASH
komt dit jaar uit in de derde divi-
sie. Vol goede moed en na een
voorbereiding van een maand
kwam het team in Hengelo (O)
aan. De eerste tegenstander van
dit jaar was SNS/MTSH dames l,
vorig jaar ook al derde divisie spe
lend. De eerste set ging het op het
begin nog gelijk op, maar naar een
paar service en passfouten keken
de dames van Pelgrum Makelaars/
DASH al snel tegen een achter-
stand aan. De dames leken alle
maal lichtelijk gespannen, in ieder
geval in het veld wilde het deze set
niet meer lukken en de set werd
dan ook verloren met 25-14.

De tweede set begon Pelgrum Ma-
kelaars/DASH voortvarend, het
ging een tijd lang gelijk op. Toch
kwam DASH weer op een achters-
tand, maar deze keer lieten ze hun
kop niet hangen. Ze kwamen te-
rug tot 22-22, maar verloren de set
helaas met 25-22.

Met het goede eind van de tweede
set in hun achterhoofd begonnen
de dames aan de derde set. Maar
het leek even niet meer te lukken.
Pelgrum Makelaars/DASH kwam
al snel op een achterstand, die niet
meer weg te werken leek. Bij de
stand van 19-9 in het voordeel van
SNS/MTSH nam de coach van Pel-
grum Makelaars/DASH een time
out. Deze time-out bracht een om-
mekeer teweeg, de dames begon-
nen wat vrijer te spelen en wisten
goed in te lopen. Maar de achters-
tand was al te groot en ze verloren
de set met 25-19.

Met een 3-0 achterstand begon
Pelgrum Makelaars/DASH aan de
laatste set. Het ging de hele set
gelijk op tot de stand van 23-23.
Toen trok het team van SNS/MTSH
aan het langste eind en won de set
met 25-23.
Een 4-0 verlies dus voor de dames
van Pelgrum Makelaars/DASH.
Volgende week spelen ze weer in
Vorden.

Sieraden/objecten
tijdens expositie in
galerie Agnes Raben
Vanaf heden t/m 3 november wordt
er in de galerie van Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20 door een vijf-
tal Duitse kunstenaars een exposi-
tie 'sieraden en objecten' gehou-
den. De ontwerpers Nicola Brand
met 'Codierte Weiten', Isabelle Fal-
zarano met 'Orientierung', Clau-
dia Hoppe met 'Unikat in der Se
rie', Betttina Kratz met 'Alt zu Neu'
en Christina Wink met 'lifesaver'
zijn zondagmiddag 6 oktober in
de galerie aanwezig om hun eind-
examenwerk, gemaakt aan de
Fachhochschule Düsseldorf 2002
te presenteren en toe te lichten.
Galerie Raben is op zaterdagmid-
dag, zondagmiddag en maandag-
middag geopend en op afspraak.



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Aanbiedingen deze week:

RUNDERSUCADELAPPEN 1 kg 4,99

SPEKLAPPEN ikg 3,99

KNAKWORST "echte knakkers" 8 stuks 2,99

Verse, droge of
ROOKWORST per stuk 1,75 3 voor 5,00

Weekpakket vleeswaren:

R ROOKVLEES
SCHOUDERHAM
GEBR. GEHAKT

NU VOOR

De winter is in aantocht dus wij hebben voor u

- badstof pyjama's
- dames huispakken

in zowel badstof als velours

Sterken
nacht- en ondermode

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN dru k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

Eiken
tafels

Op de koopzondagen van
6 en 20 oktober a.s.

van 12.00 tot 17.00 uur geopend
Artdeco
kasten

Artdeco
tafels

(diverse malen)

Artdeco
klein-

meubelen

Lederen
fauteuils

Complete
kersen

collectie

Bedrijventerrein "De Mars"
|̂ Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304

Bezoek onze collectie op internet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

Voor
het betere
teakhout

KLUVERS VORDEN
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS

OKTOBER DIERENDAG
BEPAAL ZELF JE KASSAKORTING

EN ONTVANG GRATIS EEN ATTENTIE
VOOR HET BAASJE

RUIME KEUZE IN VIOLEN,
BOLCHRYSANTEN EN
SNIJBLOEMEN

ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN TEL. 55 13 18 Dé dierenspeciaalzaak
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Actiemarkt
Op vrijdag 4 oktober a.s. houdt de Marktvereniging Vorden weer haar
2de actiemarkt van dit jaar. Bij uw aankopen op de markt krijgt u één of
meerdere enveloppen waarbij u kans heeft op een leuke prijs. Bij de
kraam van de Marktvereniging kunt u dan uw gewonnen prijs uitzoeken.
Wij hebben vele leuke prijzen in de aanbieding.

Het bestuur.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
KRUID-
NOOTJESGEVULDE

SPECULAAS
SPECULAAS

MOLENS
BELGISCHE
PUNTJES

° PER ZAK

2 ZAKKEN

300
f

10 VIOLEN

2 CYCLAMEN/BEGONIA'S

3 SIERKOLEN

2 MINI CYCLAMEN

GEMENGD BOEKET

3.50
5.00
2.99
3.50
6.99

Bloemen en planten

A.s. vrijdag dubbele stempels op uw spaarkaart

Donderdag verkoop bij de Wehme.

A.s. vrijdag
verlotingsmarkt.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Fruithandel F. Huusken en Zn.
HONINGZOETE DIKKE
MUSKAATDRUIVEN perkiio

NIEUWE OOGST
E LSTAR 12 x 1/2 kg

O.98

5.°°

HOLLANDSE GROTE
BLOEMKOOL

PUIKBESTE
BILDSTAR 10 kg

O.80

f98
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