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Overname van advertenties/berichten is verboden

Actrice Riek Schagen ('Saartje') blij verrast!

'Swiebertje' beste programma
in 50jaar televisie in Nederland

recteur van de Nedac Sorbo
Groep, red.) gevraagd om voor de
Sorbo wat TV. spotjes te maken als
'Saartje' die de bekende huishoudhulpjes aanprees. Dat was zo'n
succes dat ik daarna overal in
Nederland werd gevraagd om bij
openingen van winkels als Saartje
wat Sorbo producten uit te reiken.

Ik heb dat met veel plezier gedaan.
Altijd weer leuk dat de mensen je
nog kenden'.

Passage

echtgenoot, in China doorbracht.
Vrouw in China gaat niet alleen
over het leven en werken van de
Chinese vrouw. Het heeft ook te
maken met: hoe keek de Chinese
vrouw naar haar blanke plaatsgenoot. Mevr. de Vries kan er met
warmte en humor over vertellen.

De christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage komt
weer bijeen op dinsdagavond 23-10
in het dorpscentrum. Mevr. D. de
Vries uit Velp komt dan verstellen
over de periode die zij, samen met

De komende dagen zal Riek tussen
de bloemen doorbrengen, want na
vrijdagavond werden ze echt met
bossen in haar huis aan de Nieuwstad afgeleverd!

teqeitoko tip:

VLOERTEGEL
Lathemar 45x45 cm
antraciet genuanceerd, 1e keus,
door en door kwaliteit van f 69,- voor:

f 46,- per
(zolang de voorraad strekt)

r TEGELTOKO
"/

(Advertentie)

Zondag 21 oktober
zijn open in

Hengelo G/d.
van 11.00 t/m 17.00 uur

•wonen £V slapen
Raadhuisstraat 45 Tel. (0575) 46 46 00

Raadhuisstraat 13 • Tel. (0575) 46 14 69

DE[ SSPANNEVOGEL
•

MLUB C L

FN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 • Tel. (0575) 46 14 84

WoMen
Raadhuisstraat 6 • Tel. (0575) 46 21 33

Spalstraat 32 • Tel. (0575) 46 18 84

Toen vrijdagavond in de Heineken Music Hall te Amsterdam
bekend werd gemaakt dat de
kinderserie 'Swiebertje' was gekozen tot het beste programma
uit vijftig jaar Nederlandse televisiegeschiedenis, was mevr.
Riek Schagen zichtbaar ontroerd. Heel televisiekijkend Nederland zag haar een traantje
wegpinken. Begrijpelijk want
een dergelijke onderscheiding
is maar aan weinigen gegeven!

Zeventien jaar meespelen in een
serie. In de huidige tijd waarin we
leven onvoorstelbaar. Acteurs en
actrices wisselen elkaar in een
snel tempo af! Alvorens Riek in
1953 werd gevraagd om mee te
spelen in de kinderserie 'Swiebertje', had ze al meegewerkt aan een
aantal Nederlandse speelfilms
zoals 'Ciske de rat', als Tante Jans,
de tweede moeder van Ciske.
Verder in 'Klopjacht in Holland' en
in 'De Aanslag'.

Mevr. Schagen, zo vertelde ze mij
een dag later met hese stem, had
er absoluut niet opgerekend dat
'Swiebertje' gekozen zou worden.
Zegt ze: 'Ik werd vrijdagmiddag in
Vorden met de taxi opgehaald.
Onderweg naar Amsterdam heb ik
mij helemaal niet bezig gehouden
met de verkiezing.

Riek Schagen kijkt op haar langdurige rol als Saartje met heel veel
plezier terug. 'Het was een soort
moederrol die ik speelde. Dat de
serie het zolang heeft volgehouden
had mede te maken met een soort
kameraadschap die er op de set
heerste', zo zegt zij.

Ik dacht dat het 'Dagboek van een
herdershond' zou worden uitverkoren. Ik vond dat zelf een
prachtige serie. Goeie acteurs en
actrices. Ik keek er altijd naar'.
Toen het uiteindelijk toch 'Swiebertje' werd kon Riek maar één
woord uitbrengen: ongelofelijk.
Mevr. Schagen: 'En dan die warmte
van de mensen die ons kwamen
feliciteren, ongelofelijk..Dat was al
leuk bij binnenkomst, die blijk van
herkenning'. Toch kijkt ze met
gemengde gevoelens terug op het
moment van de prijsuitbreiking.
Riek: 'We zijn nog met z'n drieën
over, Joop Doderer (Swiebertje),
Piet Ekel (Malle Pietje) en ik zelf. Ik
vond het walgelijk dat, toen Joop
Doderer het podium betrad, hij
ons, Piet en ik, totaal niet bij de
huldiging betrok. Daar was ik echt
teleurgesteld over. Ik heb toch ook
17 jaar in de serie meegespeeld,
nietwaar?'

Swiebertje was in die vijftiger en
zestiger jaren inderdaad een begrip. Ik kan het mij nog goed herinneren. Wij woonden in Vorden
aan de Burgemeester Galleestraat,
in het gedeelte dat thans Het
Wiemelink heet. Mijn ouders
waren de eerste in de straat die
een televisie hadden, 's Zaterdagsmiddags kwamen dan alle kinderen
uit de straat naar ons toe. Netjes
de klompjes uittrekken, op de
stoep zetten en dan allemaal in
een grote kring op de grond voor
de televisie om naar de malle
fratsen van Swiebertje te kijken.
Ieder kind moest een cent meebrengen. Die cent deed mijn moeder
dan in het busje van de 'Zonnebloem'. Nostalgie in optima forma!
Na haar rol als Saartje in de kinderserie, bleef de naam Saartje nog
een kwart eeuw een belangrijke
rol in het leven van Riek Schagen
spelen. Riek over die periode:
'Ik werd door mijnheer de Jong (di-

WAND- & VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEN

IUIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
Tel.(0529)484661
HENGELO
Geerdinksweg 297
Tel. (074) 291 60 23

Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25

VORDEN
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59
De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118

* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink, dopen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. D. Rekswinkel-Kets (Steenderen).
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag21 oktoberlO.OO uurds.Tsj. Zuidema (Harderwijk); 19.00 uur,
ds. D.H. Borgers (Rijssen).
R.K. kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur Pastor Schlatmann, eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 oktober 17.00 uur Zweers, eucharistieviering.
Zondag 21 oktoberlO.OO uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
27-22 oktober pastor H. Jacobs (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.
Weekenddienst huisartsen
20-22 oktober dhr. Haas, Christinalaan 18, Vorden, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 19-26 oktober apotheek de Brink, de Brink 112, Zutphen,
tel. (0575) 52 61 11.
Tandarts
20-21 oktober G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp. Brieven aan bureau van
dit blad onder nr. V 34-1, postbus 22, 7250 AA Vorden.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhuis Het SpittaaX öoyerhoeksev^g 8. tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen 15.00-16,30 én 17.45-19,00 ; uur Hartbewaking en intensive care dagelijks ï 1,00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11 ;30V 15:30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdagen zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112. b^.g. tel. (055) 50 53 322Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer i 12.
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
Lbchem, LarehSeweg 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 Soepel, Dr. Grashuisstraat 8. 7021
CL Zelheffi. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 üür. ReparatieVerzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26: Internet:
www.destiepel.nl - E-mail; info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0900) 88 06(22 ct/min).
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.
Pedicure L, Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink. tel. 55
24 92; Y. RoelofS (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64,
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
55 21 29. spreekuur maandag t/m vrijdag 830-9,30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar; Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur. donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur: vrijdag van 0930-17.30
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 Informatteburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen Van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidycrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor; Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeidingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Gesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling Op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking*
Informatie en aanmelding; coördinator mevr. H. ten Hoopen.
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs (11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer (1,(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen (5,- (€2,27) extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te worden, wordt hiervoor (5,- (€2,27) administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden, Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Te koop uitsluitend voor
rust- en natuurliefhebbers: 2kamer appartements. Begane grond in schitterend gelegen gerenoveerde boerderij
met stenen schuurtje, carport/hooiberg, cv gas, voorzetramen. Aangelegde tuin ± 800
m2. Eigen uitrit en erf. Prijs
f 525.000,- k.k. Brieven onder
nr. V 34-2 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

Laat de blaadjes maar vallen

HERFSTSPECIAL
Lekker en gezond

Hagelwitte

Maltezer salade
008
£." O 200 gram

bloemkool
per stuk
De lekkerste peer

Gekookte

Doyenne du comice n AQ bietjes
1 kilo
Ov/O 500 gram

U/5/

• Te koop gevraagd: oud
melkbussenrek. Te koop:
houtdraaibank z.g.an. 1 mtrTDC. Tel. (0575) 55 67 71.

• Te koop: aardappelen
Surprise. Tel. (0575) 44 14 90.

4QQ

1 \/O

500 gram

Louter vitamine perssinaasappelen 15 grote
Aanbiedingen week 42

(k èGkfe gtoewfcwwv/
Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl

Oktober
espressomaand

• Te koop: 250 buxus. Tel. na
• De Stichting Veiling Com17.00 uur (0573) 45 38 75.
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu• Te koop: ± 100 baaltjes
belverkoop van 9 tot 12 uur
hooi en vouwwagen Paradiaan de Schuttestraat 20 te
so, ideaal voor aanhanger, geVorden.
remd asje. Tel. (0573) 44 14 20.
• Te koop: eiken vloerplanken, 18 en 20 cm breed f 95,p.m2. 06 28251915.

1 v/ö

paprika's, 3 kleuren A7Q spitskool

• Verlegen om een praatje?
• Slanker en fitter het najaar Kom eens langs bij de Wereldwinkel voor koffiebabbein? Wat is het geheim? Vraag
laars.
vrijblijvend info op werkdagen
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
• In de etalage van Reurles
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.
Huus is Fries houtsnijwerk
• Heeft u last van wespen, tentoongesteld; als u zin hebt
in een cursus op een nader af
mieren of ander ongedierte?
te spreken avond, bel dan voor
Bel dan OBS Vorden voor een
inlichtingen: KunstKring Ruurlo
snelle bestrijding. Tel. (0575)
(0573) 45 20 75.
553283, b.g.g. 0651106955.

• Dansavond op zaterdag 20
oktober in zaal de Veldhoen
te Doetinchem, m.m.v. The
Evening Stars. Aanvang 20.30
uur. Entree f 10,-. Tel. (0314) 38
1250.

4 AQ

Versgesneden

Heerlijke Hollandse
per 100 gram

OQQ

£s/O

Maak kans op een professionele espressomachine
of een van de andere
mooie espresso-prijzen.
(meer info krijgt u in de winkel)

Deze week 1 knip in de kaart

Waldkorn Vital
het heerlijke meergranenbrood

• Vele mogelijkheden met de
nieuwe zongedroogde tomatenspread. Mild van smaak.
Wereldwinkel Vorden.

• Gezocht: allround hulp in
de huishouding die van aanpakken weet. Tijden in overleg.
Inlichtingen: tel. (0575) 46 33
38.

• Helpdesk aan huis. Reparatie en onderhoud van alle
computersystemen en netwerken. Tel. (0610) 40 75 74. http://
www.geocities.com/helpdesk
• De Stichting Veiling Com- aanhuis
missie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

Vlaai-aanbiedingen

Pistachevlaai
groot

*

klein

Rijstevlaai met kersen
50
klein 11m

Echte Bakker
VAN ASSELT

• Gezocht: hulp in de huishouding voor 3 uur per week.
Tel. (0575) 46 13 42 (bellen na
18.00 uur).
• Wist u dat? CDA Vorden
staat voor een evenwichtige
ontwikkeling van de werkgelegenheid passend bij de omvang van de gemeente en rekening houdend met de aanwezige landschappelijke kwaliteiten.

off vruchtencake

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

Nog volop

verse snijbloemen.
kalebassen, walnoten en
andere snuisterijen.
Open: alle dagen tot 22.00 uur.

• Revue Jong Gelre Vorden/Warnsveld op 26 oktober, 2 en 3 november aanvang 19.30 uur. Voorverkoop
Dorpscentrum Vorden.

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Onze wasserette is in verband
met schilderwerkzaamheden

gesloten
van 22 t/m 26 oktober a.s.
Tevens zijn wij op zoek naar

2 enthousiaste
poetsers
vanaf 15 jaar.

wonen pp weelde

Bellen met Jan Groot Jebbink.

AUTOBEMUf

Groot
jebbink
Rondweg 2, 7251 RV Vorden

interieuradviseur
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

De drie plaatselijke huisartsen geven wederom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zus

maandagavond 22 oktober en
maandagavond 5 november

11 oktober 2001.
Zij weegt 3850 gram en is 53 cm lang.

beide avonden
van 18.30 tot 19.30 uur.

Erik en Erie Reinders
Mariska
Zomervreugdweg 6
7251 NX Vorden
Telefoon (0575) 46 58 33

Alle patiënten (dus particulieren en ziekenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en alle patiënten
geboren voor 1-5-1937 worden gratis ingeënt. Voor overigen zijn de kosten f 70,contant te voldoen.
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Uitnodiging
Omdat...

<

Hoe laat... van 14.30 tot 17.00 uur.
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden.

woensdag 17 oktober
vanaf 17.00 uur
gesloten

Jan en Liesbeth Groot Jebbink
Jochem, Steven en Emma
Rondweg 2
7251 RV Vorden

.1
s

i

In plaats van kaarten.

1916

2001

K A D op
M u zr

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD)

- TEL 553566
- TEL 461189

Aaltje Kamperman-Wentink
wordt op 23 oktober 85 jaar.

|

110Q

4 Duitse biefstukken

Hamlappen, 500 gram

Vlogman
Keurslager
/utphenscvvc'g 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij

enkele bezorgers
en hulp in de
bediening
Voor telefonische informatie

Zutphenseweg l
Vorden
Tel. (0575) 55 42 22

Vorden, oktober 2001
Ruurloseweg

'i ...

298

Gebraden rosbief, 700 gram

Dit wij zij graag samen met kinderen en
kleinkinderen vieren op 28 oktober a.s.
met een receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
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De Smaakvolle Streekweken

Zalmsalade, 700 gram
In verband met de opening van ons
filiaal in Hengelo (Gld.)
zijn wij in Vorden op

v

" '-i^&fK

Kalkoenroulade, 700 gram

we al weer 121/2 jaar getrouwd zijn!

Wanneer... we vieren het 20 oktober a.s.

Waar...

Wereldberoemd
bij u in de buurt

natoliiL-a Hon Hia 11
Hartelijk bedankt voor de onvergetelijke
dag die u
ons hebt gegeven.

Door uw komst zomaar hier.
Door uw handtekening op papier.
Voor uw cadeaus op deze dag.
Voor uw kaarten, handen en een lach.
Voor uw bloemen, planten en wensen.

ft

l
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ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Dameslaars
Sally O Hora

€ 79.95
/ 176.19

Wij zullen er menigmaal aan terugdenken.
Gerrit en Annie Garritsen

•fSBsSiBBSBi

SCHOENMODE

Eppink
UITVAARTVERZORGING

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt 7
• Is het grafmonument vuil l
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden. l
Telefoon (0575) 55 29 28

THefbon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Te huur gevraagd in Vorden:

Uw uitvaartleiders:
A Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 1621

ruimte op de begane grond
p/m. 18 m2 voor logopediepraktijk
vanaf 1-1-2002.

MORDE Kv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

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

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

Alle inlichtingen zijn welkom.
Telefoon (0545) 27 33 74 (S. Timmermans)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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OUWAANVRAGEN
Plaats
De Doeschot 2

aanvrager
dhr. en mw.
W.F. Hiddink
Koekoekstraat 19, J. de Greeff
Vierakker (*)

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.

' ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
BESTUURSRECHT
inhoud
vergroten
woning
verbouwen
schuur tot
kantoorruimte

datum ontvangst
03-10-2001
04-10-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de
mogelijkheid om in de periode van 18 oktober tot en met 14 november
2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een
gebied, waarvooreen ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan
ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhandelen omdat
de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

J?

VERGUNNINGEN

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

plaats
Netwerkweg 6

aanvrager
G.B. Bloemendal

inhoud
bouwen
bedrijfshal

Deldenseweg 6

Maatschap Rossel

vergroten
varkensstal

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

de Koppel 11

D. Huizinga en
mw.J. Horstman

bouwen
bergruimte

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

slopen
aanvrager
H. Weenk

inhoud
intrekken sloopvergunning van
5 april 2001 en vergunning
verlenen voor geheel slopen
van twee schuren

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur
woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur
vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

yoRDEN
WET

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt, gedurende de openingstijden,
met ingang van 19 oktober tot en met 2 november 2001 ter inzage het
ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan Maatschap Maalderink, Spiekerweg 4, 7251 RA Vorden, op 28 juni 1994 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummers
86 en 376, adres inrichting: Spiekerweg 4 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in te trekken voor de verkoop van:
- (bruto) 420 kilogram NHq productieruimte aan het agrarisch bedrijf
van Werkboerderij De Twisselt, Bultensweg 5-11, 7021JC Zelhem en
- (bruto) 307,6 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf
van Veehandel Bulten, Stellingweg (ong.) te Hengelo Gld.

bouwen

plaats
Brandenborchweg 2

vrijstelling
goothoogte

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 3 november 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

kappen
herplantplicht
2 platanen met een
stamdoorsnede van
20 cm

plaats
Zutphenseweg 26

aanvrager
Rabobank
Graafschap-West

terrein park
"De Decanije"

VOF "De Decanije' kandelaberen van l linde en
vellen van l larix en 2 grove
dennen

Larenseweg 3

F.H. Fokkink

inhoud
vellen
l plataan

vellen l
l inlandse eik
in landse eik (maat 8-10)

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.

IETSERS EN DE DODE HOEK VAN DE VRACHTWAGEN
"Stilstaand verkeer dat ieder moment kan optrekken, vraagt van fietsers
een verstandige afweging van mogelijkheden en risico's", zo stelt de Fiet- •
serbond in de brochure 'het recht van de sterkste'. Met name het gedrag
van fietsers in de buurt van vrachtwagens (en bussen) vereist de nodige
voorzichtigheid. De 'dode hoek' veroorzaakt ieder jaar weer aanrijdingen
tussen vrachtwagens en fietsers. Speciale voorzieningen (extra spiegels,
camera's) kunnen dit euvel ondervangen, maar helaas bezitten nog lang
niet alle vrachtwagens over deze hulpmiddelen. Het is daarom onverstandig om je als fietser bij verkeerslichten vóór de vrachtwagen op te
stellen, of de vrachtwagen rechts te passeren. In beide gevallen bestaat
het gevaar datje in de dode hoek zit op het moment dat de vrachtwagen
zich in beweging zet. Dat betekent dat de chauffeur je dan niet kan zien.
Zowel voor, achter als aan de zijkant heeft de vrachtwagen dode hoeken.
Neem geen risico, passeer alleen rechts als je zeker weet dat de chauffeur
je gezien heeft en je de ruimte geeft. Blijf in alle andere gevallen achter
de vrachtwagen rijden.

IJDELIJKE

Na afronding van de transacties houdt vergunninghouder 319,9 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 60% af van 8333,9
naar 2545,1 mol.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt, gedurende de openingstijden,
met ingang van 19 oktober tot en met 16 november 2001, ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:
de heer GJ. van Til
Koekoekstraat 15
7233 PB Vierakker
een veranderings/uitbreidingsvergunning
voor een agrarisch bedrijf met melkvee,
rundvee en vleesvarkens
adres van de inrichting: Koekoekstraat 15

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

de heer HJ. Wuestenenk
Strodijk 19
7251 RS Vorden
een veranderingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met melkkoeien en paarden
adres van de inrichting: Strodijk 19

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 17 november 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 17
november 2001.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

VERKEERSMAATREGEL

In verband met de aanleg van de definitieve bestrating en de inrichting
van het evenemententerrein is het uitbreidingsplan Kerkweide in Kranenburg van 15 oktober tot en met 21 december 2001, afgesloten voor bestuurders. De werkzaamheden worden in gedeelten uitgevoerd, waardoor telkens een deel van het uitbreidingsplan niet toegankelijk is voor
voertuigen.
Omstreeks week 49-50 is de Eikenlaan afgesloten voor het maken van een
plateau op de kruising Eikenlaan - Kerkweide.

OV, SCOUTING EN GEMEENTE SAMEN IN ACTIE VOOR
HET MILIEU
Onze gemeente is vorig jaar samen met de Vordense ondernemersvereniging (VOV) en het afvalinzamelbedrijf Berkel Milieu gestart met ge
scheiden inzamelen van kleine elektrische apparaten zoals koffiezetapparatuur, strijkijzers, scheerapparaten, waterkokers en computerappara-

tuur. U kunt deze apparaten, ook wel klein wit en bruingoed genoemd
(klein web), nog steeds inleveren bij Super de Boer, A&P, Kadoshop Sueters, Welkoop Vorden en de firma Barendsen. Het gaat om alle kleine
elektrische apparaten die u in uw huishouden gebruikt. Dus geen wasmachines, koelkasten en dergelijke. Die kunt u laten ophalen door het
kringloopbedrij f ' de Omloop' (telefoonnummer 0573-251390). Vorig jaar
heeft u ongeveer 2200 kg klein web ingeleverd. Dit jaar staat de teller al
op 1400 kg.
Aparte inzameling is belangrijk, omdat deze apparaten veel grondstoffen
bevatten, die via gescheiden inzameling weer opnieuw gebruikt worden.
Om het inzamelresultaat in onze gemeente verder te verbeteren, organiseren VOV, Berkel Milieu en uw gemeente op maandagavond 29 oktober
een extra inzameling. Deze is huis aan huis in de kernen Vorden en
Wichmond. Woont u niet in de kernen, dan kunt u de apparaten op een
aantal plekken brengen. Scouting Vorden-Hengelo verleent medewerking bij de inzameling. De scouts verdienen hiermee wat extra geld voor
de bouw van hun nieuwe clubhuis.
Waar en hoe kunt u uw apparaten
kwijt?
Kom Vorden en Wichmond
U kunt het klein web tussen
17.00 en 18.00 uur aan de wegzijde van het trottoir plaatsen.
Zorg er voor dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.
Vanaf 18.00 uur komt de Scouting groep bij u langs en neemt
het klein web mee. Zij zullen
niet aanbellen om te vragen of
u nog afgedankte apparatuur
heeft.

Overig gebied
Een ieder kan op maandag 29 oktober aanstaande klein wit & bruingoed tussen 17.00 en 18.00 uur bezorgen op de parkeerplaatsen op de volgende locaties:
Kranenburg
Parkeerplaats Restaurant Schoenaker
Ruurloseweg 64;

Medler
Parkeerplaats 't Wapen van Medler
Ruurloseweg 114;

Linde
Café 't Lindese Proathuus,
Lindeseweg 23;

Delden
Terrein Smederij Oldenhave
Spiekerweg 6;

Wildenborch
Kapel Wildenborch,
Kapelweg 1.
Verzoek: geen apparaten en/of dozen met apparaten zwaarder dan 20 kilo neerzetten.
Welke apparaten ?
De actie is voor de volgende elektrische apparaten:
(accu)boormachine
batterij-oplader
broodrooster
car-audio
draagbare radio
haardroger
haarföhn
kruimeldief
lege friteuse
sapcentrifuge
soldeerbout
tandenborstel
walkman

Hilbert Geerling houdt
kinderen in spaning

adapter
blender
calculator
citruspers
espresso-apparaat
hoofdtelefoon
klok- of wekkerradio
ladyshave
mixer
scheerapparaat
strijkijzer
ventilator
waterkoker.

o l i t ie varia
Maandag 8 oktober
Een aan de Hendrik van Brame
renstraat geparkeerde personenauto is vernield. Er zijn, vermoede
lijk met een scherp voorwerp, krassen op de lak aangebracht.

moest deze afremmen. De achterop komende bestuurder kon zijn
voertuig niet meer op tijd tot stilstand brengen en botste achterop
de voorganger. Niemand raakte ge
wond.

In een bedrijfspand aan de Nieuwstad is ingebroken. Men is via de
achterzijde van het gebouw binnengekomen, waar men een ruit
van een toegangsdeur heeft vernield. Uit het pand is nogal wat
sportkleding verdwenen.

Woensdag 10 oktober
Tijdens een alcoholcontrole hebben 58 bestuurders moeten blazen. Geen van hen had (teveel) ge
dronken.

Tijdens een verlichtingscontrole
hebben 3 personen een boete
gekregen voor het niet voeren of
hebben van de juiste verlichting.
Kosten van niet voeren van (de
juiste) verlichting zijn voor een
fietser, geen voorlicht ƒ 30,-; geen
achterlicht ƒ 30,-; beiden niet aan
ƒ 50,-. De kosten voor een bromfiets, snorfiets of invalidenvoertuig
zijn binnen de bebouwde kom,
geen voorlicht ƒ 50,-; geen achterlicht ƒ 50,-. Buiten de bebouwde kom.
geen voorlicht of achterlicht ƒ 70,-.
Dinsdag 9 oktober
Er heeft zich een kop-staart aanrijding voorgedaan op de Wildenborchseweg. Doordat een bestuurder met zijn auto af wilde slaan

Donderdag 11 oktober
Uit een bedrijfspand aan de Netwerkweg is een lader weggenomen. De ladder lag vast met een
ketting.
Op de Ruurloseweg is een afge
lopen dinsdag 9 oktober een personenauto aangereden door een
vrachtwagen. De bestuurder van
de personenauto moest stoppen
voor een man die van zijn fiets was
gevallen. Naast hem stond een
trekker met oplegger voorgesorteerd om linksaf te slaan. Bij deze
manoeuvre raakte de achterkant
van de oplegger de linkerzijde van
de auto. Mogelijk heeft iemand
hier iets van gezien. Zou die persoon contact op willen nemen met
de politie in Vorden?

Goochelaar met hoed
Maandagmorgen 8 oktober jl.
volgden alle kinderen van groep
5 en 6 van de basisscholen met
spanning het verhaal van de
theatermaker en verhalenverteller uit Rijssen: Hilbert Geerling.
Deze voorstelling werd aangeboden door de boekhandel en de
openbare bibliotheek i.v.m. de kinderboekenweek.
Hij vertelde het verhaal van zichzelf als 10-jarige jongen. "Het is
woensdagmiddag. Hilbert verveelt
zich drie keer in de rondte. Hij
rommelt wat hier, hij frummelt
wat daar en na veel gehang belandt hij op zolder. Zijn moeder zit
beneden en heeft hem al verschillende idee-en aan de hand gedaan:
ga een boek lezen, ga toch naar de
bibliotheek. Deze moeder werd gespeeld door een van de aanwezigen, Marvin, die tijdens de voorstelling instructies kreeg van Hilbert Geerling.

Daar .... vindt hij een koffer die
eens van zijn opa was en ontdekt
hij hoe opa de woensdagmiddagen
doorkwam.
Zijn opa heeft tegen hem gezegd
dat hij de koffer mag openmaken.
Er zit een dik boek in, een handleiding goochelen en aan de hand
van de aanwijzingen probeert Hilbert diverse goocheltrucs uit. Zo
knoopt hij een aantal gekleurde
doeken aan elkaar, laat een kind
uit de zaal deze omhoog houden,
terwijl een ander kind op het podium een zelfde stel doeken los in
de hand heeft. En hoe kan het, op
een gegeven moment zijn de rollen omgedraaid. Het ene is los ge
raakt en het andere zit nu aan elkaar geknoopt.

Deze rol wordt gespeeld door een
meisje uit de zaal, wie hij passende kleding en hoofddeksel op
doet. Hij krijgt de toverstaf en tot
slot -terug uit China- volgt een wervelende act, waarbij van 2 ringen
er 3 gemaakt worden, nee, 4, 5, 6
en dan weer 2.

Wat niet lukt is om te goochelen
met 2 ringen, wat hij ook probeert
. En dat komt omdat dat moet met
een gouden toverstaf. En die toverstaf zit niet in de koffer. Wat nu?
Maar Hilbert herinnert zich nog

Hilbert Geerling laat de kinderen
kijken, meedoen en luisteren. Hij
neemt ze mee naar een magische
wereld waarin alles kan. Hij heeft
gevarieerde programma's voor alle
leeftijden.

als kleine jongen dat zijn opa deze
heeft uitgeleend aan een beroemde goochelaar uit China. Het is
toch woensdagmiddag, dus gaat
hij even - uren reizen over hobbelige en gevaarlijke wegen - naar
China om deze op te halen. Na veel
avonturen komt hij bij zijn huis,
maar daar is niemand. Dan hoort
hij voetstappen en kan hij de beroemdheid begroeten.

Start inzichtgevende
groep
De afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk van de ZorgGroep Oost-Nederland start
vanaf 25 oktober 2001 in Vorden een inzichtgevende groep.

te delen met de groepsleden en stil
te staan bij wat dat voor jou bete
kent. Vervolgens leer je de nieuwe
ervaringen toe te passen in je dagelijke leven.

Men kan deelnemen als men een
assertiviteitstraining hebt gevolgd
en men meer inzicht wil krijgen
in de patronen in het leven ofte
wel hoe komt het dan men de dingen doet zoals men ze doet. Inzicht wilt krijgen over eigen handelen en de reacties van anderen
hierop en vice versa. Wilt kijken
naar wat er in je omgaat en dat
naar buiten durft te brengen.

We werken met psychodrama, dat
wil zeggen dat ingebrachte situaties zo natuurgetrouw worden
nagespeeld, om goed te ervaren
hoe je handelt in die situatie.

Werkwijze: Men brengt z'n eigen
probleem cq. situatie in. Er zijn 8
bijeenkomsten met 8 deelnemers,
dus iedereen komt lx uitgebreid
aan bod. Men leert de ervaringen

Men start op donderdagmiddag 25
oktober. Adres: Zutphenseweg l c,
7251 DG Vorden. De (groeps)intake
vindt plaats in oktober 2001.
Voor informatie en opgave kan
men terecht op maandag- en donderdagmorgen bij Henk Bieze, tel.
0900-8806 en op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend bij Bep
Lovink, tel. 0575-552129.

Twee maal 'zilver*
voor dierenarts Jan Breukink

Zilveren jubileum
Het jaar 1976 was voor de Vordense dierenarts J.H. Breukink
(Jan) een belangrijk jaar. Toen
begon hij in Vorden zijn loopbaan als assistent van de plaatselijke dierenarts J. Wechgelaer.
Deze ging datzelfde jaar voor
een zesweekse vacantie naar
zijn dochter in Afrika. Wechgelaer kwam terug en zag tot zijn
grote voldoening dat de praktijk tijdens zijn afwezigheid tot
in de puntjes was verzorgd. Hij
bood dhr. Jan Breukink toen direct aan een maatschap met
hem te beginnen.

In oktober van datzelfde jaar
kocht dhr. Breukink een huis aan
het Jebbink en trouwde hij met
zijn geliefde de uit Friesland afkomstige Ettie. Inmiddels is het
echtpaar Breukink gezegend met
drie kinderen, twee dochters en
een zoon. De beide dochters Janneke (23) en Annelies (17) hebben
hun hart aan het onderwijs
verpand. Zoon Dirk (17) wifin de
autobranche. 'Dirk weet net zoveel
van auto's als ik van paarden', zo
grapt vader Jan. Overigens is het
paard 'Dasina' (een schimmel) met
als eigenaar Jan Breukink, het be-

kendste paard in Vorden. Wanneer
Sinterklaas jaarlijks zijn rondtoer
door het dorp maakt, doet hij dat
op de rug van "Dasina". Voor die
gelegenheid "leent" de Sint name
lijk de schimmel van Breukink!
Overigens volgende week dubbel
feest in huize Breukink. Het zilveren huwelijksfeest en het 25 jarig
jubileum als dierenarts van de
heer des huizes.
PRACHT BAAN
"Dierenarts een pracht baan. Je
werkt op het platteland, je werkt
buiten, het is zeer variabel", zo

Wij denken met u mee
Bij veel gelegenheden
die voor u van grote betekenis zijn,
wilt u anderen daarvan
kennis geven.
Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn
en doen dat vanuit een jarenlange
ervaring en kijk op individuele
wensen.
Een uitgebreide collectie kaarten
staat ons ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide
letterkeuze en ons vakmanschap
dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons
gestalte krijgt op een manier
die u het meest aanspreekt.

Wij denken met u mee
van begin tot eind.
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086

drukkerij

Weevers

E-mail: infoCcoweevers.nl
Internet: www.weevers.nl

zegt de geboren (1948) Vordenaar.
Toch zal hij zich het jaar 2001 als
de minst prettige uit zijn carrière
blijven herinneren. 'Zeg maar ge
rust de rottigste periode uit mijn
leven', aldus dhr. Breukink daarbij
doelend op de MKZ crisis. 'Ik heb
dit als een domper ervaren. Ik heb
ook geënt in die bewuste 'driehoek'. Het werk, de handelingen je
moet dat gewoon doen. Alleen de
meelevenheid van de betrokken
boeren heb ik als een druk ervaren.

zieke zeug, kat of hond". Met 'we'
bedoelt Jan Breukink de collega's
die samen met hem de maatschap
'De Graafschap Dierenartsen' vormen (Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zutphen. In totaal
zijn hier 14 dierenartsen bij betrokken, waaronder in Vorden Nel
Warringa, Ap Noordkamp, Emil
Stoelhorst, Jeroen Smak en Jan
Breukink. In totaal waren er vier
maatschappen die in 1999 zijn ge
fuseerd.

De boeren wisten niet wat er met
hun vee zou gebeuren. Wordt de
melk wel opgehaald? De burger
heeft er geen weet van hoe schrijnend die periode voor de veehouder is geweest. Een lege wei, lege
stallen. Voor de veehouder als de
varkensboer gold in wezen hetzelfde. De mensen houden van hun
bedrijf en dan verdwijnt het vee. Je
neemt er als dierenarts geen afstand van, maar persoonlijk kon ik
er wel mee omgaan. Collega-artsen
die zelf in de bewuste regio wonen
en werken hebben het daar veel
moeilijker mee gehad. Inderdaad,
die periode is de 'rottigste' die ik
heb meegemaakt", zo zegt dhr.
Breukink ten tweede male.

JEUGDJAREN
Dhr. Jan Breukink werd geboren in
het buurtschap Linde. Op de boerderij 'Zomervreugd', onder de
rook van Vorden. Een boerengezin
waarin de vier kinderen Breukink
al van jongsafaan meewerkten op
de boerderij van hun ouders. "Ik
heb die jeugdjaren als zeer plezie
rig ervaren", zo kijkt hij terug. Op
16 jarige leeftijd het huis uit om
vervolgens de hogere landbouwschool in Ede te bezoeken.

Al snel stopt Jan Breukink deze be
levenis weg en vertelt hij over alle
mooie dingen die met het vak van
dierenarts gepaard gaan. Zo kan
hij zich enorm verheugen op de
nabije toekomst. Een toekomst die
voor de dierenarts meer specialisatie gaat inhouden. Dhr. Breukink:
" Toen ik begon hadden we te maken met koeien, paarden, varkens,
kippen, schapen, geiten, kleine
huisdieren noem maar op. Momenteel zijn de eerste stappen ge
zet en gaan we gedifferentieert
naar diersoort werken.
De Maatschappij van Diergeneeskunde structureert dat proces.
Voor elke dierenarts geldt dat men
per diersoort een 'erkenning'
moet hebben. Voor mij is dat rundvee en paarden. Andere collega's
kiezen bijvoorbeeld voor "kleine
huisdieren". EHBO- werk doen wij
allemaal. De behandeling van bijvoorbeeld een kreupele koe, een

Toen hij 19 jaar wist Jan Breukink
het zeker: "Ik word dierenarts"!
Wat volgde was een 6 jarige opleiding aan de faculteit voor Dierge
neeskunde in Utrecht. De studententijd, hard werken, maar voldoende tijd voor 'feesten'. In 1974
studeerde hij af, op 26 jarige leeftijd. Gedurende een halfjaar werkte hij als tweede dierenarts bij een
praktijk in Losser. Daarna 16
maanden in militaire dienst. "Op
een vrachtwagen. Ik wilde bewust
geen officiersopleiding volgen,
want dan moest ik twee maanden
langer in dienst.
Ik wist namelijk al vanaf mijn vierde studiejaar dat ik na mijn diensttijd in Vorden zou komen. Jaarlijks
wordt in Nederland de gehele vee
stapel tegen mond- en klauwzeer
ingespoten en daar huren de die
renartsen studenten voor in. Ik
kwam toen bij Wechgelaer en die
vroeg mij gelijk of ik na de diensttijd bij hem wilde komen werken",
aldus Jan Breukink die erop wijst
dat ook zijn echtgenote veel in de
praktijk heeft meegeholpen. Het
verlenen van assistentie tijdens de
spreekuren, de boekhouding e.d.

Revue Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
Jong Gelre Vorden/Warnsveld
voert op vrijdag 26 oktober, vrijdag 2 en zaterdag 3 november
in het Dorpscentrum de revue
"Zorgen voor morgen" op.
Een revue die oorspronkelijk het
afgelopen voorjaar zou plaatsvinden, maar toen vanwege de heersende MKZ crisis moest worden afgeblazen.
Regisseur Henk Broekgaarden
daarover: "Dat was toen wel even
een domper. Wij waren juist met
de generale repetities bezig. Tijdens een gezamenlijk gesprek hebben wij toen besloten dat het logisch was dat de revue uitgesteld
zou worden.
Maar je weet het, van uitstel kan
heel gemakkelijk "afstel" komen.
Toch afgesproken dat de revue in
het najaar alsnog zou worden opgevoerd.
Intussen had ik wel met de personele bezetting een probleem. Er
waren drie dames in verwachting
(tussen twee haakjes één heeft inmiddels een baby), dus die moesten vervangen worden.
Gelukkig ben ik daar in geslaagd
en hebben we een groep van 17
personen. In augustus zijn we
weer met de repetities begonnen.
Repeteren bleek wel terdege nodig, want de meesten hadden in al
die maanden geen boek meer open
gehad", zo zegt Broekgaarden.

Had de regisseur bij de repetities
in het voorjaar vrijwel nooit de gehele groep bij elkaar, dit euvel herhaaldelijk zich de afgelopen
maanden opnieuw. Henk Broekgaarden: "Met dat probleem worstel ik al jaren.
Iedereen is van goede wil, maar
dan heeft er eentje nachtdienst,
de andere heeft een belangrijke
sportwedstrijd. Er is altijd wel wat.
Ik leer er mee leven.
Gelukkig hebben we een positief
ingestelde groep en zijn ook de
drie vervangers als het ware "geruisloos" ingepast".
Aan de revue werkt een balletgroep mee die begeleid wordt door
Ellen Buitink. Er is een decorgroep
onder leiding van André Zweverink.
De groep zang en toneel neemt
Henk Broekgaarden zelf voor zijn
rekening.
De revue draait om de familie Jansen, die van hun boerderij een
zorgboerderij hebben gemaakt
voor welgestelde ouderen.
Er komen daar personen van verschillende pluimage, zowel qua
opvattingen als levensstijl. Dat
geeft natuurlijk de nodige verwikkelingen en misverstanden.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het
Dorpscentrum.

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

IJSVERENIGING
VORDEN

Donderdag
18 oktober

Ledenvergadering
te houden op maandag 5 november 2001
om 20.30 uur in de kantine van de
IJsvereniging, het Hoge 41 a te Vorden.
Agendapunten:
1. Opening door H. Reindsen, voorzitter.
2. Notulen van de vergadering van 6 november
2000.
3. Jaarverslag.
4. Verslag penningmeester afgelopen boekjaar.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar B. Maalderink
H.A. Beek
8. Kandidaat bestuurslidx
9. Contributie 2001/2002.
10. Rondvraag.
Sluiting.

gaan wij ons filiaal in Hengelo (Gld.)

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

l n-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682

Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom.
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
- TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

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

Prijswinnaars van de kleurwedstrijd
Blue Band/
Eerste prijs en nog kans op één van de
10 fietsen die landelijk worden verloot:
Anniek Rouwenhorst uit Vorden.
Overige vier winnaars:
Joanne Hulshof uit Hengelo (Gld.)
Lydia Kroesbergen uit Vorden
Robin van der Kuip uit Vorden
Merel Grube uit Vorden.

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek Deze kinderen kunnen niet bij hu
ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol
thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt de Sint'n handje.
Helpt u mee? Met een 'noot'bijdrage van ƒ25,- op giro 404040 bezorgt u een kind

«x»
NATIONAAL l

al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even. Als u dit vóór 5 december doet,
maakt u bovendien kans op een prachtige ballonvaart in de Kinderhulpballon!

Gefeliciteerd met jullie prijs.

Brinkpoortitraat 32,74! l HS Deventer, Tel.: 0570 - 611 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: infb@kinderhulp.nl

Help de Sint 'n handje... giro 404040 Deventer

Iedereen die een kleurplaat heeft ingeleverd,
kan deze ophalen en krijgt een leuke attentie.

UVNVOORD

.500

PIEK

SPORTIVE STANDAARD UITGERUST MET O.A:
• stuurbekrachtiging • ABS • tractie controle • 4 airbags • mistlampen voor
• airconditioning • stoelbekleding 'Sportive' • 15" lichtmetalen velgen
• chromen instapplaten • aluminiumafwerking middenconsole
aluminiumafwerking deurpanelen • witte wijzerplaten • rode dashboard verlichting
• lederen Nardi stuur • lederen pookknop • boordcomputer

U W! VOORD

.00
EXCLUSIVE STANDAARD VOORZIEN VAN OA:
• airconditioning • ABS • 4 airbags • tractie controle
centrale deurvergrendeling • elektrisch bedienbare ramen voor
• elektrisch bedienbare buitenspiegels
EXTRA OP DE SOUP:
• lichtmetalen velgen en mica/metallic lak

«

Gelderhorst 5 - 7207 BH Zutphen - Telefoon 0575-572032 - Fax 0575-572073
Schoolstraat 11 - 7211 BA Eefde - Telefoon 0575-512834 - Fax 0575-542008
GENOEMDE PRIJZEN ZLM EXCL KOSTEN RUCLAAfi MAKEN EN VÏRWUOERINGSBUORAGE. AANBIEDINGEN GELDtN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. DRIE JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KILOMETER. DRIE JAAR LAKGARANTE. ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT. DRIE JAAR MAZDA EUROSERVKt. BRANDSTOFVERBRUIK 323: 5,1-9,2 ^^
LITER/100 KM (1 OP 10.9-19.6); COMMISSIE 161-219 G/KM. 826:5.9-9.1 LITER/100 KM (l OP 11-16.9); C02-EMSSIE 165-241 G/KM. VRAAG UW DEAUIH NA/W M AAWREIOCELLKEVOOWVAARDEN VAN MAZW ^
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Naar school in het buitenland
YFU International Exchange
verzorgt op donderdagavond
18 oktober in Warnsveld een informatie-avond voor jongeren
die erover denken om een
school- of studiejaar in het buitenland door te brengen.
De voorlichting wordt gegeven in
het Isendoorn College, Lage Weide
l in Warnsveld.
De avond is bedoeld voor jongeren
tussen de 15 en 20 jaar, hun ouders en andere belangstellenden.
Ex deelnemers vertellen over hun

ervaringen, en er wordt informatie gegeven over de verschillende
mogelijkheden en zakelijke aspecten van uitwisseling met YFU.

Van het donker naar het licht:

Een Amerikaan in de Achterhoek

YFU is een organisatie die zich al
50 jaar bezighoudt met uitwisselingen tussen 30 verschillende
landen. Ook mensen die meer willen weten over het ontvangen van
een buitenlandse scholier in hun
eigen gezin zijn van harte welkom. Het is mogelijk om ter plaatse in te schrijven voor alle programma's.

Antoniuskerk:
nog twee weken
Volgende week zondag 28 oktober gaat het Museum voor Heiligenbeelden voorlopig dicht.
Dan wordt een succesvol seizoen afgesloten.
Meer dan 4200 bezoekers wandelden vanaf l april door de grote
deur van de Kranenburgse Antoniuskerk naar binnen en genoten
van de collectie van 350 beelden
van heiligen. Nagenoeg iedere bezoeker zag in de oude sakristie het
schitterende klankbeeld van Fons
Rouwhorst 'Het Heilig Beeldverhaal'. Velen wandelden met een
'beeldenroute' in de hand langs de
beelden en lazen de verhalen over
de heiligen. Honderden ook legden in het gastenboek een impressie vast van hun bezoek aan het
museum. Persoonlijke indrukken
waaruit blijkt dat veel mensen
zijn verrast hier terug te vinden
wat in<veel r.k.-kerken de laatste
tientallen jaren is verdwenen. Als
je die persoonlijke indrukken
leest ontdek je hoe dankbaar velen zijn dat dit cultureel-kerkelijk
erfgoed in de Antoniuskerk wordt
bewaard en doorgegeven.
Maar nu wordt het te koud in de
kerk voor de bezoekers en voor de
gastvrouwen en -heren die zeven
maanden lang zo enthousiast als

vrijwilligers hebben gezorgd voor
de ontvangst van de gasten. Het is
namelijk zeer kostbaar de grote
ruimte van de kerk goed te verwarmen. Wel wordt er in de
maand november hard gewerkt
aan een ingrijpende herinrichting
van de kerk. Op vrijdag 7 december gaat de kerk weer open en dan
zijn er rond 150 kerstgroepen en stallen tentoongesteld. Een geheel
andere collectie als vorig jaar,
want nu stelt een Amsterdamse
verzamelaar zijn prachtige internationale collectie belangeloos beschikbaar. 'Kerst op de Kranenburg' wordt dan vier weekenden
lang gevierd en dat zal voor velen
een jaarlijkse traditie gaan worden omdat er ook dit jaar weer
heel veel moois is te zien. Bovendien wordt verwacht dat er landelijk veel belangstelling zal zijn
want de redactie van TROS Uitkompas heeft al toegezegd begin
december een TV- reportage te wijden aan 'Kerst op de Kranenburg'.
Voorlopig is het nog niet zover. En
is het goed te bedenken dat er nog
tot de 28e oktober gelegenheid is
de collectie heiligenbeelden te bewonderen op dinsdag, donderdag
en zondag. Men is van harte welkom!

Biej ons in
d'n Achterhook
'k Gao eers maor nao't darp, 't een en ander haaln". Gart Bongers
kreeg de pottemenee uut de la van 't aanrech en kek of de bankpas
d'r ok in zat. Want wat e koch in de supermark zol e ok wel motn be
taaln. "He'j alles wa'j neudig heb opeschreevn, anders blief iej an 't
loopn", vroog zien vrouw Tine. "'k Dache wel da'k alles secuur heb
nao-ekekn".
Daor mos trouwens wel 't een en ander kommen. Ze waarn kommende zaoterdag 121/2 jaor etrouwd en woln daor nog wel iets an
doen . Wel biej eurzelf an huus. Umme d'r met nao een zaal te gaon
lek eur niks, in huus vonnen ze zelf volle gezelliger en intiemer. En
zo volle volk waarn ze now ok weer neet te wachten, 'n Stuk of wat
buurluu, die gisteraovend al een mooie boage an huus hadn emaakt,
een paar kennissen en dan natuurlijk de femilie.
Daor kwam nog biej dat Gart kokkn en braon kon as 'n besten. Hee wis
wel van alles klaor te maakn waor de vesite van smuln zol. Vandaor
dat e zelf ok maor nao darp ging veur de noodzakelijke inkoopn.
Pakken toast, van alle soorten worst en sausjes wodn d'r in de winkelkarre elaan. Oh jao, en pindakeeze natuurlijk, daor zol e 't veurnaamste nog haos vegetn. Daor wol e een lekkere pindasauce van
maakn. Hoovolle e precies neudig hadde wis e neet krek maor hee
nom d'r maor ruum volle met.
't Fees den zaoterdag veleep heel goed. Ze hadn de luu de keuze
elaotn umme 's meddags of's aovends te kommen. En dat kwam nog
wel aadig goed uut, 't bezuuk was mooi vedeild oaver 'n dag. En veur
iederene was t'r zat. Gart had wel ere van zien wark want de hapjes
die hee klaor emaakt hadde vonnen ze allemaole eaven lekker, tot de
pindasauce too.
Maor Gart met vrouw en kinder zit nog wel met een prebleem. Gart
had totaal vekeerd ineschat hoovolle pindakeeze hee in mos slaon
veur de sauce. Hee had biej de supermarkt 36 potte van dat grei
metenommen en had t'r maor tiene neudig ehad. Zodat de hele huusholling now van 's maans vrog tot 's aovends late an de pindakeeze
mot A'j dan de reclame op fillevisie mengt gleuvn greujt daor later
nog wel een elfstedenwinnaar uut. En da's dan mooi metenommen
biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Denis Campbell, een boom van
een man met een vriendelijk gezicht, praat over zijn leven. Aanleiding daartoe is het boek dat
hij, samen met zijn vrouw en
maatje Dorret, heeft geschreven.
Denis is geboren en getogen in de
Verenigde Staten. Hij zat er in zaken, leefde op te grote voet, het
leek allemaal niet op te kunnen.
Hij had succes, verdiende veel geld
en reed in dure auto's. Hij werkte
hij keihard en maakte lange dagen.
Aan de buitenkant leek het een
mooi leven en toch was hij nooit
ongelukkiger dan toen. Toen viel
hij in een onmetelijk diep gat, keihard. Daarvóór had hij wel seintjes
gekregen dat het zo niet langer
ging, maar hij luisterde daar niet
naar. Hij was bezeten van meer,
meer, meer. Hij klom hoog in de organisaties waarvoor hij werkte en
deed dat snel. Hij kreeg steeds sterkere signalen om zijn leven te veranderen, maar hij wilde ze niet horen of begreep ze niet. Hij bleef
maar doorgaan in de mallemolen
van geld en status. Denis: "En toen
viel het hele kaartenhuis ineen. In
korte tijd ben ik alle dierbare dingen in mijn leven kwijtgeraakt. Ik
werd ontslagen door mijn werkgever, mijn tweede huwelijk eindigde
in een scheiding en ik verloor het
contact met mijn kinderen. Mijn
faillissement werd uitgesproken,
mijn huis verbeurd verklaard. Kortom, ik stond berooid op de keien,
was dakloos en leefde in een

als de Engelse versie kan ook worden besteld via de website van
Dark2üght. In zijn boek houdt De
nis Campbell een spiegel voor aan
mensen die van het ene materiële
succes naar het andere rennen en
daarbij steeds verder van het echte
leven af komen te staan. "Ik wil
hen duidelijk maken dat het veelgebruikte argument dat ze zo hard
werken voor hun gezin, volledige
nonsens is. Ze werken puur voor
zichzelf, het werk is als een narcoticum voor hen. Ik had hetzelfde,
ook ik had het werk nodig, ook ik
was eraan verslaafd.
Het boek is er om mensen wakker
te schudden en te doen beseffen
dat er in het leven meer is dan alleen werken." Het boek geeft we
gen aan om bewust te leven. SaDenis Campbell woont nu ruim men hebben Denis en Dorret een
drie jaar in Nederland, in de Ach- trainingscentrum opgezet, dat de
terhoek. Met zijn vrouw Dorret naam draagt 'Dark2Light'. Zij traiGroot Wassink en hun twee kinde- nen en begeleiden er mensen in
ren, Chris van twee en Tara van bij- zelfontmoeting en de keuzes die ze
na één jaar (derde op komst), be- maken. De eerste cursus 'Bewust
woont hij een boerderijtje dat te Leven' wordt gegeven van 7 tot en
gen het grondgebied van kasteel met 9 november in conferentie
De Wiersse aanligt. Daar heeft hij, oord 'Morgenstern' in Barchem.
met hulp van Dorret, zijn boek ge Het kantoor van 'Dark2Light' is ge
schreven. Het heeft als titel 'Van vestigd aan de Oosterbleek 59 in
het Donker naar het Licht' en als Lochem en is telefonisch te bereiondertitel 'Mijn successen, mijn ken onder nummer (0573) 25 95
mislukking en mijn ontdekking 43.
van een nieuw leven'. Sinds 15 ok- Op internet is het centrum te vintober is het in de boekhandel ver- den onder <www.dark21ight.com>.
krijgbaar, het ISBN-nummer is 90- Denis Campbell besluit met de
215-9760-8. Uitgegeven is het bij woorden: "Het leven is simpeler en
Kosmos Z&K, Utrecht/Antwerpen. goed geworden. Ik koester een groHet boek is ook in het Engels ver- te liefde voor dit land, met name
krijgbaar. Zowel de Nederlandse voor de Achterhoek".

truck." Het was één chaos in zijn Ie
ven en hij besloot om er een eind
aan te maken. Hij deed dat door
een tuinslang in de uitlaat van de
truck te stoppen om zo de uitlaatgassen naar binnen te leiden. Zo
zat hij daar meer dan twee uur.
Maar dat was tevens het keerpunt,
hij werd wakker geschud en realiseerde zich dat dit niet de manier
was om met de chaos in zijn leven
om te gaan. Het leven bracht hem
naar een boerderij in de Achterhoek. Daar begon Denis de chaos
van zijn bestaan te ontwarren en
de feiten op een rijtje te zetten. Dat
ging heel geleidelijk en het duurde
zo'n twee jaar voordat hij de donkere nachten van zijn leven uitkwam en weer licht zag.

Geen Europese subsidie,
toch grote manifestatie
De Federatie SONT houdt op zaterdag 3 november a.s. onder de
noemer Alle Streken, Alle Talen
een grote taal- en cultuurmanifestatie in Hoogeveen. Dit ondanks een afwijzing van de subsidieaanvraag in het kader van
het Europees Jaar van de Talen.
De 21 streektaalorganisaties, die
samen de Federatie SONT (StreektaalOrganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied) vormen, tonen
hiermee hun veerkracht en vitaliteit.
Ten onrechte hebben veel mensen
streektaal en streekcultuur jarenlang in de hoek van oubolligheid,
nostalgie en verdrukking geplaatst. Maar in de nieuwe eeuw,
met haar globalisering en mondialisering, blijken culturen met een
lange historie van nieuwe waarde
te zijn.
Niet teruggrijpen op vroeger,

maar verder bouwen op een lange
traditie. Het Nedersaksisch, verzamelnaam voor alle streektalen die
gesproken worden tussen Wad en
Liemers, is een taal die miljoenen
mensen dagelijks gebruiken. Tot
ver in Duitsland (platt-Duuts). Een
oude taal, een rijke taal. En een
taal die door het oprukken van
met name het Engels dreigde te
verdwijnen. Maar het tegendeel is
het geval. Meer dan ooit wordt de
streektaal gebruikt. In reclames,
muziek, literatuur, zorg, kerk en
onderwijs. In een multi-culturele
samenleving is de streektaal onmisbaar.
Met de manifestatie Alle Streken,
Alle Talen laat de Federatie SONT
zien hoezeer de streektaal, in al
haar variaties, leeft. SONT wil hiermee ook een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de streektaal.
Met nieuwe middelen en nieuwe
verbanden. De website van SONT,

het Internetcafé en de digi-taalestafette zijn voorbeelden van toe
passing van die nieuwe middelen.
Samenwerking met organisaties
van minderheidsculturen is een
teken dat 'kleine talen' een Internationaal verschijnsel zijn. Helaas
worden ze nog steeds onderdrukt,
maar ... samen staan ze sterk!
De manifestatie Alle Streken, Alle
Talen is mogelijk dankzij bijdragen van de provincies Groningen,
Drenthe, Friesland, Overijssel en
Gelderland, Gemeente Hoogeveen,
VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, C.Pet BV en Drukkerij
Barlet BV.
Zaterdag 3 november, Theater De
Tamboer in Hoogeveen; Doe der
deinken um! Voor meer informatie kan men contact opnemen met
een van de organisatoren Dinie
Iliddink, Lochem (0573) 25 21 37.
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0573-253039 - Fax 0573-254919 - MOM* 0654220156

Webhosting
Nieuwstad 30; 7251 AH Vorden
Tei. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

We e ver s Net

'Pi 0315 ' 24

. $l«fWnN**ï!»Mf>V**i

Weevers

OPEN HUIS
op do. 25 & vr. 26 OKTOBER van 13.00 tot 21.00 uut
Za. 27 OKTOBER van 9.00 tot 16.00 uur

Dienstverlening in

Zo. 28 OKTOBER van 11.00 tot 16.00 uur

Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: -Beheer
- Advies
- Service

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE
VORDEN:

Verbouw &
Onderhoud

opengesteld voor de laatste keer
dit jaar op

f&atu Tonny Jurj
rzz]

üLT

Verkoop/verhuur aanhangwagens

zondag 21 oktober

0573-253101 - Fax 0573-253109 - MOOM 0650281046

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF

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

van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree f 10,- p.p.; tot 9 jaar gratis.

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
•f

Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

t

Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

+

3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst

t

Extra financieringsvoordeel: 6,9%
Informeer naar de voorwaarden.

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

gaan vallen pröfiteertTjbl] ?tfè>'
Nissan Her
> :jj8P3P'<:••:•:••'•'
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e Occasion Herfstactie. \A/e hebbeh\
t
perfecte redenen oni haar onze
körq e n en een Reu ze te m aken uitgiet

. • ' • ' ::

e
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, 3000

••a 3gulden meer

. :i;:' . . .

•

:

. ~- HUM
inruiler!

Scherp
9epri|$d!

i
Iprvvershedri j ven i n poetiMffetr), Hengelo
iaar; Onze medewerkers staan tevens
Jübf u Maar om een passende financrering voor u
«r ] vier nieuwe
Jen. Tot ziens!
banden!

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten
gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij
pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

6,9% rente
voor max. 48 mnd. of
9 mnd. uitgestelde betaling
voor maximaal fl. 15.000

iCratis

Kom nu zaken doen bij Hen/vers!

ü

^Je grootste

lKeuze

HERWERS
Hét tcnin vnn cintospecialisten!

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR

Plakhorstweg 14
Hummeloseweg 10
Ampèrestraat 6

Tel.(0314)333055
Tel. (0575)462 244
Tel. (0316)529 320

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 1 november 2001

(Advertorial)

BEURSPRAAT
APPELS EN PEREN
Appels, peren en kweeperen bezitten een klokhuis met kleine
pitjes er in. Daarom worden ze
pitvruchten genoemd. Ze maken deel uit van de familie van
de roosachtigen en ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit het
gebied rond de Zwarte en de
Kaspische Zee. Appels en peren
veroverden Europa al zo'n 5000
jaar geleden. Er ontstonden talloze soorten.
Fruit wordt wereldwijd geteeld in
monoculturen, waardoor insectenplagen en boomziekten een
kans krijgen. Om desondanks fruit
met een perfect uiterlijk te produceren dat voldoet aan de eisen van
de koper, worden soms wel 20 verschillende chemische substanties
gebruikt.
Sommige daarvan laten resten na
in het fruit. Vooral in en direct onder de schil, waar nu juist de

meest vitale stoffen schuilen: provitamine A, B-vitaminen, vitamine
C, vele zeldzame sporenelementen
en mineralen, looistoffen en pectine. Deze laatste voedingsvezel zuivert de darmen en blijkt zelfs in
staat cholesterol te elimineren. Rijpe peren bevorderen door hun vitamine B-gehalte de groei en versterken het zenuwstelsel. Peren bevatten in vergelijking met appels
minder fruitzuren, waardoor ze
zoeter smaken.

nog oude appelbomen van zeldzaam geworden rassen.
Deze streekgebonden rassen hebben het voordeel dat ze geschikt
zijn voor de regionale bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden, en in het verlengde
hiervan hun eigen, karakteristieke
smaak ontplooien.

Recept: peer gevuld met geitenkaas. Eenvoudig, maar verrukkelijk voorgerecht.
Twee stevige handperen (Doyenne
Gelukkig groeit bij producenten du Comice, Beurre Hardy, Clapps
en consumenten het besef dat het Favourite) - 125 g verse (kruiden)
anders kan. Biologisch geteeld geitenkaas - 3 eetlepels melk - versfruit en oude hoogstamsoorten gemalen peper - wat veldsla of enmogen zich verheugen in een toe kele slabladen.
nemende belangstelling. De land- Peren schillen, halveren en het
schappelijke waarde van hoog- klokhuis verwijderen. Geitenkaas
stamboomgaarden en hagen en met de melk wat zachter roeren.
houtsingels, die kenmerkend zijn Op smaak maken met peper. Peren
voor de biologische teelt, wordt royaal vullen met de kaas. Sla wassteeds meer erkend. Menig Vorde- sen en over de borden verdelen. Op
naar koestert in zijn tuin of erf elk bord een halve peer leggen.

R. Walpot wint CD-ReWriter-actie
van CompuSystem

Maar liefst 233 inwoners hebben gereageerd op de CompuSystem CD-ReWriter actie.
Ter ere van het éénjarig bestaan
en de nieuwe homepage maakte
iedereen, middels het sturen van

een e-mail, in de maand september kans op een CD-ReWriter. De
heer R. Walpot uit Wichmond was
uiteindelijk de gelukkige winnaar
en de CD-ReWriter is inmiddels
door CompuSystem in zijn computer geplaatst. Blijft u wel kijken

naar de homepage WWW.compusystem.nl want hierop kunt u
altijd de actuele prijzen en acties
vinden. Op de foto ziet u de heer
Etienne Oosterhoff en Wim Bielderman, die de CD-ReWriter overhandigt aan de heer Walpot.

Humanitas zoelct vrijwilligers
voor het project
'Steun bij Verliesverwerking'

BEURZEN OVERVALLEN
DOOR AANSLAGEN
Op dinsdag 11 september werden
New York en Washington D.C.
getroffen door terroristische aanslagen, die naar verwachting duizenden mensen het leven hebben
gekost. De koersen op de wereldwijde aandelenbeurzen daalden
onmiddellijk scherp. Na verloop
van tijd herstelden de beurzen
zich weer enigszins.
ADVIES AANDELEN BLIJFT
NEUTRAAL
Naar aanleiding van tegenvallende Amerikaanse werkloosheidscijfers over augustus had IRIS' reeds
voor de aanslagen het licht positieve advies voor aandelen teruggebracht naar neutraal. Dit neutrale advies is na de gebeurtenissen in de Verenigde Staten ongewijzigd gebleven. De ervaring leert
dat schokkende gebeurtenissen,
zoals die van 11 september, op
korte termijn vaak een sterk negatief effect hebben op aandelenbeurzen, maar ook dat dit effect
meestal van korte duur is. Voor
particuliere beleggers is het over
het algemeen dan ook af te raden
te handelen op dergelijke heftige
koersbewegingen. Aangezien de
directe economische gevolgen van
de aanslagen naar verwachting
relatief beperkt zullen zijn, ziet
IRIS dan ook geen aanleiding om
de adviezen voor de meest direct
betrokken industriegroepen (positief voor verzekeringen, neutraal
voor energiebedrijven, negatief
voor transport) te wijzigen.
HOUDING AMERIKAANSE
CONSUMENT CRUCIAAL
Hoewel de directe schade van de
aanslagen naar verwachting
slechts een marginale invloed
heeft op de Amerikaanse economie, kunnen de indirecte gevolgen
wel aanzienlijk zijn. De Amerikaanse economie maakt al geruime tijd een periode van afkoeling
door. Tot nu toe heeft vooral de
Amerikaanse consument ervoor
gezorgd dat van een recessie in de
Verenigde Staten nog steeds geen
sprake is. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen was, na een
daling in de tweede helft van
2000, dit jaar tot nu toe stabiel
gebleven. In september liet dit vertrouwen een scherpe daling zien.

maar ook hierbij geldt dat dit
effect naar verwachting niet van
lange duur zal zijn. Hoewel de vergelijking op veel fronten mank
gaat, kunnen we wel constateren
dat bijvoorbeeld ten tijde van de
Golfoorlog begin jaren '90 zowel
het consumentenvertrouwen als
de beursindices al snel na afloop
van de oorlog weer terug waren op
het niveau van voor de aanval van
Irak op Koeweit. Ook bij eerdere
schokkende gebeurtenissen, zoals
het begin van de Tweede Wereldoorlog en de moordaanslag op
Kennedy, lieten de beurzen na een
eerste negatieve koersreactie in de
periode daarna een herstel zien.
EED EN OVERHEIDSBESTEDINGEN
ONDERSTEUNEN HERSTEL
Hoewel de koersreactie op de
beurzen na de aanslagen sterk
negatief was, is de door sommige
beleggers gevreesde chaos op de
financiële markten uitgebleven.
De assertieve houding van de
belangrijkste centrale banken
heeft daarbij zeker geholpen. De
financiële markten zijn sinds de
aanslagen steeds van meer dan
voldoende liquiditeit voorzien.
Binnen een dag na de aanslagen
ontvingen de financiële markten
al een geldinjectie van USD 120
miljard. Bovendien verlaagde
zowel de Fed2 als de ECB' op de dag
van de heropening van Wall Street
de rente met 50 basispunten. De
Bank of England en de Bank of
Japan volgden een dag later met
wat bescheidener rentestappen.
Op 2 oktober volgde nog een tweede renteverlaging met 50 basispunten door de Fed. De
Amerikaanse rente kwam daarmee terecht op een niveau van
2,5%, de laagste stand sinds 1962.
Het economisch herstel in de
Verenigde Staten zal verder ondersteund worden door een toename
van de overheidsbestedingen,
onder andere voor bergings- en
herstelwerkzaamheden en veiligheids- en defensiemaatregelen.
Deze uitgaven vormen een compenserende factor voor de verwachte terugval in bestedingen
van Amerikaanse consumenten
en zullen ertoe bijdragen dat de
Amerikaanse economie niet in
een langdurige recessie wegzakt.
1

2
3

Institute for Research and Investment Services, een gezamenlijke onderneming van de Rabobank en de Robeco Groep
Federal Reserve; Amerikaanse
Centrale Bank
Europese Centrale Bank
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

PEPERNOOT
Bij ulloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op

Humanitas is een landelijke organisatie voor maatschappelijk
welzijn en samenlevingsopbouw. "Steun bij Verliesbewerking" is één van de projecten
van Humanitas afdeling Zutphen; vrijwilligers geven ondersteuning aan mensen in rouwen verliessituaties.
Door een toename van het aantal
hulpvragen is het wenselijk de vrijwilligersgroep uit te breiden. Vrijwilligers gaan op bezoek bij men-

sen thuis (of elders), luisteren aandachtig naar hun verlieservaringen en ondersteunen het verwerkingsproces. Als men geïnteresseerd is in de medemens, over enige vrije tijd beschikt, met oprechte
aandacht kunt luisteren (en eventuele eigen verlieservaringen goed
hebt verwerkt) is men mogelijk
één van de vrijwilligers die straks
de steungroep komt versterken.
Als aspirant-vrijwilliger volgt men
een korte groepstraining, wordt
opgenomen in de groep ervaren

vrijwilligers en wordt structureel
begeleid door de coördinator van
het project. Behalve in Zutphen
wordt ondersteuning geboden in
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Warnsveld, Lochem, Laren,. Epse,
Gorssel, Voorst, Eefde, Brummen
en Eerbeek.
Op aanvraag wordt een folder van
het project toegezonden. Informatie en/of aanmelding: Mevr. K. Saman (bestuurslid) tel. (0575) 51 15
87; Mevr. H. ten Hoopen (coördinator) tel. (0575) 46 13 32.

bezoek. Deze kinderen kunnen niet bij hun ouden wonen en zijn

Maak kans op een

bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar vinden ze een liefdevol

ballonvaart!

thuis, maar geld voor extraatjes ii er vaak niet. Kinderhulp helpt
de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een •noot'bijdraje van ƒ25.op giro 404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u

Als u vóór S december een 'noot'bijdraje
doet. loot iu mee voor een gesponsorde ballonvaart
in de Kinderhulpballon!

Help de Sint
'n handje...
giro 404040
Deventer

©

-létnd
Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel : 0570 - el l 89»
Internet: www.klnderhulp.nl e-mall: lnfoQklnderhulp.nl

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

Ons werkgebied strekt zich uit
van Zutphen tot en met Arnhem,
Apeldoorn en Deventer en tot

Het cement tussen
vraag en aanbod!

Wanneer u in deze regio een
woning wilt kopen of verkopen,
zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs of bel.

UG DE GRATIS C A T A L O G U S

de Bos Makelaardij og
u prima de weg!

ver in de Achterhoek.

Contactjes?

Óók bij uw hypotheek wijst

We zijn ervoor!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!
Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis;En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij og
Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• Borcwfo (Gld.)
Tel. 0545-272795
• Wfcfcf (Gld.)
Tol. 0314-083319

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012. 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 4601 17

De andere makelaar voor uw regio!

M*

Hypotheek
-' adviseur

Benno Klein Goldewijk te Borculo

NVM

Telefoon privé: (0545)274250

Internet: www.debos.nl

KEUKENS

066*

SANITAIR
TEGELS

HoLjSLAG

NATUURSTEEN

l

ROLLUIKEN

RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

lekker zitten'

HERBERGDE GOUDEN LEEUW
UITNODIGING
Met de komst van de nieuwe eigenaars per 10 september jl. wordt er aaii de
definitie van herberg zijn oude luister teruggegeven. Een herberg is immers een
plek waar men mensen ontmoet en waar het goed is van spijs en drank.
Om ook de directe omgeving hiervan in kennis te stellen hebben de eigenaars van
de Herberg een speciaal regiomenu samengesteld voor een aantrekkelijke prijs, uiteraard met behoud van de culinaire kwaliteit. Immers, kwaliteit en persoonlijk
gastheerschap vormen het uitgangspunt.

Dé specialist in
relaxfauteuils

Regiomenu
Taartje van gerookte en gemarineerde vissoorten
waarbij een gebonden safrraandressing
*

Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils
voor zitcomfort op maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag instelling. In zowel in
klassiek als modern. Alle modellen zijn leverbaar in
diverse kleuren stof of leer en met diverse massageprogramma's. En u kunt kiezen tussen electrische
of handbediening.

Romige bisque van schaaldieren gevuld met rivierkreeftenstaartjes
*
Rosé gebraden kalfsribeye met kalfsjus
afgemaakt met Italiaanse wijnazijn
*
Luchtig chocoladetaartje met wit chocolade-ijs en rode vruchtensaus
Dit menu kan u aangeboden worden voor f 75,-.
Wij verzoeken u vriendelijk vooraf te reserveren.
De keuken is geopend van 12.00 tot 14.30 uur en vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur
(het regiomenu wordt geserveerd tot i december 2001;
op dinsdag, woensdag en donderdag).

c
•Si
•o
l
c

l

Uw gastheren, Han van der Aa en John van den Berg, heten u van harte welkom.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
H £ i' M l H K

HELMINIC

meubelen
A K T

H E T

M O O l''E R

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190
8 l j

U

T H U I S

ROMANTIK HOTEL*** HERBERG DE GOUDEN LEEUW
Bovcnstraat 2 • 7226 LM Broiikhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450123
c-mail: inlo@herbcrgdegoudenleeuw.com

Bridgen
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 8 oktober.
Groep A: l echtpaar Vruggink
74,3%; 2 hr. Bergman/mw. Hendriks 53,5%; 3 hr. Hissink/mw.
Gerichhausen 52,1%
Groep B: 1,2 en 3 dames de Bruin/
Lamers; dames den Ambtman/
Thalen; echtpaar Koekkoek 52,1%.
Groep C:
l hr. de Niet/m w. Lassche 57,6%; 2
dames Brandenburg/Eijerkamp
56,9%; 3 echtpaar Martens 55,6%.
BRIDGECLUB BZR
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Mw. K. Vruggink, 57,29%; 2 Hr. J.W. Costermans/Hr. H. Enthoven, 56,77%; 3
Mw. I.H.M. Fuhri Snetlage/Hr. G.H.
Fuhri Snethlage, 53,65%; 4 Mw. R.
den Ambtman/Mw. R. Thalen,
52,08%; 5 Mw. C.E. Smit/Hr. B.
Kloosterman, 51,56%; 6 Hr. P.R.J.
den Elzen/Hr. G. Hissink, 49,48%;
7 Hr. H. de Bruin/Mw. E. Kamp,
49,48%; 8 Mw. M.J.T. Steenbeek/
Hr. J. Post, 48,96%; 9 Mw. M.H.
Scholten/Hr. J.H. Scholten, 48,44%;
10 Hr. G.G. Bergman/Hr. H. Groot
Bramel, 32,29%.
Groep: B
l Mw. W. Gerichhausen/Mw. A. den
Elzen, 64,17%; 2 Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Stertefeld, 58,33%; 3
Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J. Holtslag, 56,67%; 4 Mw. L Polstra/Dhr.
S. Polstra, 54,17%; 5 Dhr. J. Duinkerke n/Hr. P. den Ambtman,
53,33%; 6 Mw. J.J. Vreeman/Dhr.
G.H. Vreeman, 51,67%; 7 Mw. P. v.d.
Vlugt/Dhr. Lammers, 50,00%; 8
Mw. H.M. de Jonge/Hr. D. v.d. Berg,
50,00%; 9 Mw. L. Lamers/Dhr. HJ.
Kip, 47,92%; 10 Mw. UJ. de
Bruin/Dhr. K. Snel, 47,50%; 11 Mw.
G. Bouman/Mw. A.W. van Manen,
46,25%; 12 Mw.T. Speulman/Dhr. P.
Speulman, 37,08%; 13 Dhr. A. de
Bie/Dhr. L.W. Harmsen, 32,92%.
Groep: C
l Mw. J. Machiels/Mw. G. Nulden,
59,58%; 2 Mw. H. Dam/Mw. R.F.
Vredenberg, 54,17%; 3 Mw. J. de
Vries/Dhr. H. Lenderink, 52,92%; 4
M w. P. v.d. Ven/Mw. M. Koekkoek,
50,42%; 5 Mw. T. Hooyveld/Mw. V.
v. Leuvensteyn, 50,00%; 6 Mw.
G. Kriek/Mw. M. de Leeuw, 46,46%;
7 Mw. W. Tolkamp/Hr. J. Bosboom,
36,46%.

Voetbal
WVORDEN
Vorden verliest ongelukkig
Zondag ging in Vorden een oude
voetbalwijsheid in de praktijk: als
je zelf de doelpunten niet maakt
dan doet de tegenstander het wel.
(1-3). Deze uitslag was tegen de verhouding in en zeer geflatteerd.
Na een gelijkwaardige beginfase
kwam MvR in de 20e minuut op
voorsprong. Uit een corner werd
de bal, onhoudbaar voor doelman
Jurgen Bruggink, verlengd door
Ercan Altan.(O-l). Daarna kwam
Vorden beter in de wedstrijd. Een
. prachtige dieptepass van Erik Oldenhave kon door Hugo van Ditshuizen net niet worden verzilverd
en Ronny de Beus raakte de tenen
van de uitblinkende doelman van
MvR, Robert Jan Kusters. Op slag
van rust leek de gelijkmaker toch
te vallen toen Ronny de Beus in
het strafschopgebied gevloerd
werd. De Beus zelf nam de strafschop die door de doelman uit 's
Heerenberg knap werd gepareerd.
Ook de rebound maakte hij onschadelijk.
Na rust was het een onophoudelijke stormloop van Vorden, die in de
60e minuut resulteerde in de
gelijkmaker, via een prachtige
kopbal van Rob Enzerink. Iedereen
van Vorden rechtte de rug. De
gedachte was: erop en erover. Al-

Toch was het Ratti dat door strijd
een verdiend punt in Kranenburg
liet. Gezien de gehele wedstrijd
had Ratti zelfs een overwinning
verdient. Dit zat er echter niet
meer in, waardoor opnieuw thuis
een gelijkspel genoteerd kon worden.
Volgende week is Ratti l vrij, en
s' Heerenberg toe. In de negentig- daarna zal Ratti het uit gaan opste (!) minuut scoorde Marcel Vree nemen tegen Berghse Boys.
man (1-2), opnieuw uit een corner.
In blessuretijd werd het ook nog 1- Programma 20 oktober
Haarle 2 - Ratti 5
3 door Michel Visser.

hoewel Vorden meerdere kansen
creëerde wist de ploeg het veldoverwicht niet uit te buiten. Kopballen van Rutger Wullink gingen
rakelings over het doel en naast de
paal. Toen iedereen langs de lijn
zich al verzoende met een gelijkspel sloeg de ploeg uit

Vriend en vijand waren het erover
eens dat Vorden te weinig kreeg.
Maar de moraal in de ploeg blijft
goed en gezien het vertoonde spel
kunnen de punten niet uitblijven.
A.s. zondag speelt Vorden thuis
voor de beker tegen Be Quick uit
Zutphen.
Uitslagen 13-14 oktober
Davo Dl -Vorden Dl: 6-0
Vorden D2 - Eefde Dl: 0-2
Vorden D3 - WHCZ D5: 6-3
WHCZF3-Vorden El: 1-9
Eefde El-Vorden E2: 3-0
Vorden E3 - Gaz. Nieuwland E3:8-1
Vorden E4 - WHCZ E6: 4-0
Vorden E5 - Voorst E2:1-1
Vorden Fl -Voorst Fl: 3-1
AZCF3-Vorden F2:1-2
Vorden F3 - WHCZ F4:4-1
Oeken F3 -Vorden F4:1-3
SHE Cl-Vorden Cl: 4-6
Oeken C2 - Vorden C2:4-0
Vorden l -MVR 1:1-3
SDOUC2-Vorden2:4-l
Ruurlo 2 -Vorden 3: 7-1
Vorden 4 - GFC 4: 2-0
Vorden 5 - SVBW 3:12-3
Programma 20-21 oktober
Bekerwedstr. Vorden l - Be Quick 1.
Competitie Reunie 2 -Vorden 2
RATTI
Ratti l - Wolfersveen l
Zondag moest Ratti het opnemen
tegen het iets hoger geklasseerde
Wolfersveen. Op voorhand een
duel waar met belangstelling naar
uit werd gekeken, omdat de tegenstanders vaker tegen elkaar hebben gespeeld.
De eerste helft domineerde Ratti
grotendeels. Men gaf achterin
geen kansen weg, terwijl bij het
doel van Wolfersveen zich de nodige kansjes voordeden. Zo was Arnoud Willemsen dictbij een treffer,
nadat hij de bal in het zestienme
tergebied goed onder conrole had
gebracht. Hij draaide zich goed
weg van zijn tegenstander, waarna
zijn schot jammerlijk op de paal
belandde.
Ratti wist het goede spel de hele
eerste helft goed vol te houden.
Wolfersveen kwam er nagenoeg
niet aan te pas. Opnieuw was het
de paal die redding bood voor de
doelman van Wolfersveen. Ferdy
Klein Brinke krulde vanaf 17 me
ter de bal perfect langs de muur.
De paal was Ratti wederom slecht
gezind en de bal stuitte het veld
weer in. De rust werd bereikt met
een OO tussenstand.
Na de rust kon Ratti het goede spel
aanvankelijk een vervolg geven.
Opnieuw waren enkele mogelijkheden, zonder dat hieruit gescoord kon worden. Zoals zo vaak
scoord dan de tegenstander. Een
kleine miscommunicatie achterin
zorgde voor een 0-1 achterstand
voor Ratti. Tot op dat moment
onterecht.
Ratti verliet toen grotendeels het
goede en verzorgde voetbal en
gooide er vervolgens 'de beuk in'.
Spanning leverde dit in ieder ge
val. Op een pass van Erwin Weenk
wist Antoine Peters zijn hoofd net
niet tegen aan te duwen, wat vervolgens voor de verdediging van
Wolfersveen aanleiding was om
per ongeluk de bal wel in eigen
doel te koppen, 1-1.
Na de gelijkmaker was er geen
sprake meer van verzorgd voetbal.

Programma 21 oktober
Ratti 4 - Longa'30 10
Ratti l - SHE l (dames)
SOCIÏ
Uitslagen Sociï:
Jeugd:
Colmschatte B2 - Sociï BI: 3-3
Doetinchem D3 - Sociï Dl: 2-3
M.V.R. El-Sociï El: 10-3
Voorst F2-Sociï Fl: 0-5
Senioren:
Sociï-Vitesse: 1-1
Sociï 3 - SCS: 4-1
Brummen 6 - Sociï 4:4-0
Warnsveld - Sociï 5: 2-1
Programma:
Sociï F, Sociï D, Sociï E: 4 tegen 4
toernooi. Sociï B is vrij.
Senioren: SHE 6 - Sociï 5.

Paar densport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Bij een wedstrijd in Varsseveld werden de volgende prijzen behaald.
Marleen Mokkink met Monsigneur SP een vierde prijs met 160
punten in de klasse Ls. Anita
Berenpas met Laika een eerste
prijs met 168 punten in de klasse
Ml. Annie Kornegoor met Kristel
een vijfde prijs met 151 punten in
de klasse Ml. Ninette Brunshorst
met Grace een vierde prijs met 158
punten in de klasse M2.

Volleybal
PELGRUM MAKELAARS/DASH
13 oktober 2001: Havoc 2 - Pelgrum
Makelaars/Dash l
De dames van Pelgrum Makelaars/Dash mochten aantreden^ tegen het 2e damesteam van Havoc
(Haaksbergen). Na een tweetal 'beladen' thuiswedstrijden is de rust
wedergekeerd. Dat betekende dus
voor vandaag lekker vrijuit spelen
en gaan voor de volle 5 punten! De
Ie set gingen de Dashdames voortvarend van start. En bouwde snel
een voorsprong op. Met name Hanneke Maljers speelde de sterren
van de hemel. Mede dankzij de prima spelverdelende Lianne Leunk
draaide de hele ploeg als een diesel. In een rap tempo sloten we de
set af met de stand 18-25.
De 2e set was een kopie van de Ie
set, iedereen had "vleugels"gekre
gen. De tegenstander maakte weliswaar veel fouten, dat maakte dat
het voor ons wat makkelijker werd
gemaakt. De stand 10-25. In de 3e
set vonden er 3 wisselingen plaats.
Normaliter een gewaagde stap om
een team door elkaar te halen.
Toch echter wisten de dames door
standvastig en vooral aanvallend
spel de set naar zich toe te trekken. Het scorebord vertoonde de
cijfers 16-25.
In de 4e set verslapte de concentratie. Al gauw stond het 5-1 voor
Havoc. De hoogste tijd voor een
verkwikkend en positieve speech,
vond coach Gerrit Limpers. Na de
ze time-out kwam de diesel weer
even op gang, het stond binnen no
time 13-8. Het spel van Dash haperde en zag Havoc kans om dichterbij te komen. Zo stond het alweer 13-11, weg grote voorsprong.
Om de tegenstander uit de service

te halen was een time-out weer
noodzakelijk. Een geslaagde actie,
want de service ging gelijk over
naar Dash. En was dit voor Havoc
de genadeslag. Met de 5 punten in
onze gedachten stormden wij af
op de overwinning, te weten 21-25.
Met deze overwinning behoudt
men de 2e plek op de ranglijst. Zaterdag 20 oktober speelt men
thuis tegen Favorita.
Eerste overwinning heren Pelgrum Makelaars/Dash een feit
Na de deceptie van vorige week
(3-1 klop van Wevoc) hadden de
Vordense heren in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen iets
recht te zetten, meenden ze.
Tegenstander was het geduchte
Halley uit Wehl, en niet voor de
eerste maal.
Maar sinds dit seizoen is het twee
de van Halley het eerste team ge
worden, zodat er een heel ander
team stond. Dash begon de wedstrijd matig en Halley profiteerde
door minder fouten te maken.
Vorden kon niet zoveel potten bre
ken als Halley, zodat de eerste set
met 25-21 naar de bezoekers ging.
Enig benoemenswaardig feit van
deze set was dat spelverdeler Rik
Bikkel zijn competitiedebuut voor
Dash maakte.
De tweede set was van een heel ander karakter. Pelgrum Make
laars/Dash hervond zich en vocht
collectief tegen een dreigende ne
derlaag. Opeens wisten ze wÈl te
scoren, wat meteen het onderscheid maakte tussen de eerste en
de tweede set, én tussen Dash en
Halley: 25-17 voor de thuisploeg.

Laat
UW

drukwerk
onze
zorg
zijn
Wij bieden u
een complete
collectie kaarten
van diverse
leveranciers
o.a.

GEBOORTE

1-1 is leuk; 2-1 is leuker. In onge
wijzigde vorm ging het verder.
Dash liep uit en bleef steeds een
aantal punten voor. Op 24-19 echter stokte het aan Vordense zijde,
zodat Halley vanuit een onmoge
lijke positie terug kon komen tot
24-23.

VERLOVING

Dankzij het ralley-pointsysteem
had Dash toch aan één puntje ge
noeg, die uiteindelijk werd ge
maakt: 25-23. De vierde set kende
een zelfde verloop, Dash bewees
andermaal de betere partij te zijn
met het binnenhalen van de laatste set, 25-22.

DANKBETUIGING

De overwinning was op zak, zoals
trainer H. Geerdink treffend opmerkte. Aankomende zaterdag zal
er geen competitiewedstrijd zijn,
maar wordt er afgetrapt voor een
nieuw bekerseizoen. Een toernooi
waar Pelgrum Makelaars/Dash in
het verleden leuke resultaten wist
te boeken. Ditmaal in en tegen
Ruurlo, uitkomend in de 3e klasse,
's middags 20 oktober.

BOUWWERK

Verkoop
Unicefartikelen
Vanaf maandag 22 oktober start
de verkoop van Unicefartikelen,
zoals kerstkaarten, agenda's, kalenders, boeken, correspondentiemappen, enz.
De opbrengst hiervan gaat naar
projekten, die met kinderen in
nood in de hele wereld te maken
hebben. Kinderen, die door oorlog,
honger, ziekte, gebrek aan voorzie
ningen (zoals schoon water; onderwijs, gezondheidszorg) heel
veel te kort komen. Gelukkig is de
'gemoderniseerde' agenda van vorig jaar na heel veel klachten verdwenen en is de oude, vertrouwde
agenda weer terug gekomen.
Mevrouw A. van Burk, Beatrixlaan
14, tel. 551732 verkoopt bovenge
noemde artikelen bij haar aan
huis, waar een aardige collectie te
zien is. Belangstellenden kunnen
langskomen, opbellen of (bij afwe
zigheid) een bestelling in de bus
doen. Men is hartelijk welkom.

HUWELIJK
JUBILEUM

MENU

o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen
bidprentjes

Voor het
vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor
een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.
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d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax(0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

VLAAI VAN DE WEEK
Herfstvlaaifll,Ham/kaas croissants
f 1,75 per stuk
Vrijdag en zaterdag

Weekendtaartje
diverse smaken f 7750

^H

Denk aan uw knipkaart!
Deze week bij aankoop van

Waldkorn Yital l knip
Vruchtencake l knip

Dorpsstraat 11 Vordert telefoon 551373

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Geef het door,
rechts gaat voor
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Albert Heijn en Gall en Gall
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Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)

voor al uw handwerkartikelen
|ÖAfC borduur/h aakgarens •handwerkIstoffen • Kaaslinnen *Aida •Aidaband
• Éeièr^b<ïnt • Jobelanstoffen
• Bjfdstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
18 oktober
aanvang: 20.00 uur
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Op zoek naar dé
echte Oostenrijkse
herenkleding?
Dan is het zeker de moeite waard
eens een kijkje te nemen hij Record
Mode in Zutphen: hét van oudsher
bekende adres voor Oostenrijkse en
engelse herenkleding. B o v e n d i e n
hebhen we ons gespecialiseerd in
vele soorten waxkleding en p r e t t i g
draagbare en sportieve outdoorkleding. Dus tot ziens bij Record Mode.
Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!
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Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

De woonwinkel
van Warnsveld
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maandag t/ m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze
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EXTRA AANBIEDINGEN
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8
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8 'Dh Greenf ields rundvlees

Ontmoetingsplaats van het bourgondische
met de hartelijkheid van de Achterhoek
De vermaarde Herberg De Gouden Leeuw in Bronkhorst heeft
nieuwe eigenaars: Han van der
Aa en John van den Berg waren
al geruime tijd op zoek naar
een nieuwe uitdaging. Vanuit
Breda of eigenlijk vanuit „d'n
Blomkool", de enige van oudsher overgebleven herberg in deze stad, werden de nodige reizen ondernomen en lokaties

bezocht in binnen en buitenland tot ze uiteindelijk in
Bronkhorst terechtkwamen.
Dit gaf hen gelijk een gevoel alsof
ze thuis kwamen. Niet alleen de
historie en de uitstraling van het
stadje speelde hierbij een rol. Ook
de mentaliteit van de bewoners
uit de streek zorgde ervoor dat het
klikte. Het omgaan met mensen is

iets waarbij beide eigenaars in de
praktijk genoeg ervaring mee hebben opgedaan. John als organisatieadviseur met horeca achtergond en Han, die in de gezondheidszorg o.a. aan stervensbegeleiding deed.

Staand v.l.n.r.John van den Bergen Han van der Aa. Zittend v.l.n.r. Paul
Hoeré en chefkokJemen Wendt.

Het gevoel alsof je thuis komt, momenten om even te genieten. Het
zijn de kleine dingen die het leven
aangenaam maken.
De kwaliteit van de keuken en de
gastvrijheid: Stijlvol maar met een
knipoog. De eigenaren van De
Gouden Leeuw nodigen u uit om

dit zelf eens te proeven. Een leuke
manier om dit te doen en eens
kennis te maken met de gastvrijheid en de keuken is het streekmenu. Een viergangenmenu voor
een aantrekkelijke prijs specifiek
voor mensen uit de regio, (zie de
advertentie elders in dit blad). Al
bekend vanuit de regio is Paul
Hoeré, de nieuwe restaurantmanager van De Gouden Leeuw die
vorig jaar de .Alliance Hennecy"
Gastvrijheidsprijs 2000 won zeg
maar de „Gastheer van het jaar"prijs.
Voor nieuwe ideeën staan de nieu-

we eigenaars van De Gouden
Leeuw altijd open maar vast staat
dat kleinschaligheid, kwaliteit en
onderscheidend vermogen de
hoofdpijlers zullen zijn waarop
e.e.a. vorm zal krijgen. Een tipje
van de sluier: „Preuvementen" of
op zijn Achterhoeks „Pruveri-jen"
met combinaties van spijs en
drank; zingende bediening; „Kraomschudden" kleinschalige feesten rondom de geboorte van een
kind; High-Tea.
Kortom, zoals het gezegde wil:
Verandering van spijs doet eten!

1981-2001

20ste Eekschuurmarkt
Op zaterdag 27 oktober a.s.
wordt weer de jaarlijkse Eekschuurmarkt gehouden. Eerder werd dit de rommelmarkt
genoemd, maar het is beslist
geen rommel, want het zijn
goederen die weer goed te ge
bruiken zijn.
Hebt u kinderen die op kamers
gaan, dan kunt u voor de inrichting van de kamer op de markt terecht, van meubelen tot bestek,
e.d.
Hebt u honger dan zijn er heerlijke oliebollen te koop, door onze
specialisten gebakken of een kop
soep en een heerlijk slaatje.
Ook voor de liefhebbers van muziek en lezen, zijn er vele boeken
en platen in de kerk te koop.
Voor kinderspeelgoed is er een

speciale afdeling, evenals voor
computers en radio's, t.v. en verlichting.
U kunt ook inschrijven voor een
racefiets of mountenbike.
Een bezoek aan de Eekschuurmarkt is dus wel de moeite waard.
Hebt u nog goederen die u kwijt
wilt dan kunt u dit brengen naar
de Eekschuur op vrijdagmiddag
26 oktober. De opbrengst van de
Eekschuurmarkt is voor de Eekschuur en de Martinuskerk aan de
Bonendaal waar de markt wordt
gehouden.
Hopelijk zien we u op de Eekschuurmarkt op 27 oktober a.s.
Voor de tijden dat de markt wordt
gehouden, zie de advertentie volgende week in Contact.

Lopen voor Lima
Op 9 en 10 november zal er in
de omgeving van Zutphen een
wandeltocht worden georganiseerd. De gedachte achter deze
tocht is dat mensen gesponsord worden en zo geld bijeen
lopen voor een jongerenproject
in Lima, Peru.
Frank Oosterhuis en Marleen de
Bont zijn begin dit jaar in Lima ge
weest en hebben daar geholpen
met het uitwerken van een plan
om een cultureel jongerencentrum op te zetten. Dit is bedoeld
om de kinderen en jongeren daar,
in de sloppenwijken van de hoofdstad van Peru, de mogelijkheid te
geven in een eigen ruimte bij elkaar te komen. In dit gebouw zul-

len danslessen, muzieklessen,
theater en huiswerkbegeleiding
worden gegeven. Voor dit centrum
is veel geld nodig en we hopen dat
mensen die het leuk vinden om te
wandelen ons daarbij willen helpen.
Men heeft de mogelijkheid 10, 20,
30,40 of 80 km te wandelen. De 80
km loopt door Voorst, Brummen,
Zutphen, Vorden en Ruurlo. De
kortere afstanden lopen een gedeelte van deze route. Voor meer
informatie kan men terecht bij
onderstaand adres of op http://
home.hetnet.nl/~jongeren_lima.
Frank Oosterhuis en Marleen de
Bont, p/a K. vd Coppellostraat 85,
7204 HW Zutphen. (0575) 54 68 18
of 52 12 75.

De Fabia Sedan
staat voor u
klaar bij uw
Skodadealer
AUTOBEDRIJF VRUGGINK

Halseweg 39
7025 ET Halle
(0314)63 1396

Controles project verkeershandhaving
politie Noord- en Oost-Gelderland
Het team Verkeershandhaving
van de politie Noord- en OostGelderland heeft vorige week
weer verkeerscontroles gehouden in de regio. Het team controleerde op het naleven van de
regels op het gebied van snelheid, rood licht, alcohol, valhelm en gordel.
Het verkeershandhavingsteam is
vorig jaar oktober gestart op de
N18 (Twenteroute). Inmiddels controleert het team op 8 als verkeersonveilig te boek staande wegen in
de regio Noord- en Oost-Gelderland. Intensieve handhaving moet
ervoor zorgen dat de verkeersregels worden nageleefd en dat deze
wegen verkeersveiliger worden.
Tijdens de radarcontroles op de
N18 (Twenteroute) reed 5,3% van
de passanten te hard. Op de N345
(Apeldoorn - Zutphen) was dat
slechts 1,5% en ook op de N316

(Doetinchem - Vorden) was het percentage slechts 1,3%. Het hoogste
aantal snelheidsovertreders werd
gemeten tijdens controles op de
N344 (Apeldoorn - Deventer). Daar
reden tijdens de radarcontrole 62
van de 460 passanten te hard, ofwel 13,5%. Ook de weg Loenen Bussloo (N789) scoorde hoog: 10%.
Op de N302 (Harderwijk - Nieuw
Milligen) reden 105 van de 3360
passanten te hard (3,1%). De hoogste snelheid werd gemeten op de
N315 (Ruurlo - Borculo) namelijk
128 kilometer op een 80km-traject.
Deze weggebruiker kan op een
transactie van het Openbaar Ministerie rekenen.
Behalve snelheid, controleerde de
politie ook op de andere speerpunten, namelijk alcohol, gordel,
rood licht en valhelm. In totaal
werden in de vier politiedistricten
Apeldoorn, Achterhoek, Veluwe en

IJsselstreek bijna 900 blaasproeven
afgenomen, wat resulteerde in 5
processen verbaal wegens rijden
onder invloed van alcohol: 2 in
Apeldoorn; l in de Achterhoek en
l in de IJsselstreek. Daarnaast kregen 16 mensen een boete van 90
gulden voor het niet dragen van
de autogordel. Voor het negeren
van rood licht en het niet dragen
van de valhelm hoefde het team
niemand te bekeuren.
Het project Verkeershandhaving
heeft een looptijd van vier jaar en
heeft als doelstelling het verminderen van het aantal verkeersdoden en -gewonden in Noord- en
Oost-Gelderland. Via handhaving
en voorlichting wordt getracht
weggebruikers te stimuleren tot
veilig rijgedrag.
De campagne heeft als slogan Doe
'ns anders, rij veilig.

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

WEULEN KRANENBARG
Tankstation en oiehandel
Enkweg 1a, Vonden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

AKMOWORKS
sweater
mt. 104-152
2 modellen
norm. v.a. 29,95

Boekenbeurs
zaterdag 20 oktober
in de Voorde te Vorden

van 9.30 tot 16.00 uur.
Grote collectie mooie tweedehands boeken en
platen voor leuke aantrekkelijke prijzen.

€ 11,34

AKMOWORKS
broek
denim
mt. 104-152
norm. 39,95
€13,59

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.0e-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

cicintc
FASHION ]
or het héle gezin

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

:\e

week 42-01
aanbiedingen
geldig t/m
28 oktober.

BP
KANTERS
BELLEN!

'Groenieren' in rustieke stijl

Stijlvol gekleed
een nieuw seizoen in:
Kijk da 's Duthler!
Stijlvolle kostuums van gerenommeerde merken, mooie colberts in
fraaie stoffen in combinatie met
een grote keuze in pantalons.
En uiteraard heeft Duthler er mim^m
de juiste stropdas bij.
Kijk da's Duthler!

Het najaar is begonnen. Een goed tijdstip voor het aanbrengen van
organische meststoffen. Op onze landelijke boomkwekerij gelegen in het
buitengebied van Hengelo (Gld.) kunt u gebruik maken von deze tijdelijke
aanbieding.

Siertuincompost
Rhododendrongrond

unter 7,00
unter 6,25

Tuinturf
Buxuspotgrond

sonter 7,50
so i.ter 13,50

OKTOBER-AANBIEDING
BlIXUS 10 cm a 0,95 direct vanaf kwekerij
Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

uth/ermode
z ut phen

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 48 18

Hcnj.l

j

A

Hcuclinkdijk 2

Introductiecursus fitness voor 5O-plussers
GENDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
OKTOBER

17 ANBO: klootschieten bij Kleine
Steege.
17 Welfare De Wehme: handwerkmiddag.
17 BZRVorden: bridgen.
18 Ring middag in de kapel ildenborch.
18 Bejaardenkring: bijeenkomst
Dorpscentrum.
18 HVG Linde: ringmiddag.

18 HVG Wichmond-Vierakker:
ringsamenkomst.
18 HVG dorp Vorden: ringvergade
ring.
20 Kleine Axen: Yoka Braber, lezing/workshop.
20 Boekenbeurs in de Voorden.
22 Bridgeclub Vorden.
23 Passage: mevr. De Vries over
"Vrouwen in China'.
24 ANBO: Klootschieten bij Kleine
Steege.
24 HVG Wichmond-Vierakker:
knipkunst.
24 BZRVorden: bridgen.
25 HVG dorp Vorden: 'Horen'.
25 PCOB, dhr. Zijlstra.
26 GLTO en jong Gelre feestavond
met revue in Dorpscentrum
29 Bridgeclub Vorden.
31 ANBO: klootschieten bij Kleine
Steege.
31 Welfare De Wehme: bazar.
31 BZRVorden: bridgen.
31 HVG Linde: dames Coops.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575)
55 1010.
De redactie
Te oud voor een fitnesscentrum?
De ANBO, de bond voor 50-plussers, organiseert samen met
Sport- en gezondheidscentrum
Strada sports een introductiecursus 'senioren fitness voor 50plussers'. De introductiecursus
omvat vier vrijdagochtenden
van een uur en wel op 2,9,16 en
23 november 2001.
BEWEGEN IS GEZOND
Het geeft je weerstand en houd je
gewicht op peil. Trainen in een
fitnesscentrum is een heel aangename manier van bewegen. Je stelt
in overleg met de instructeurs het
wekelijks trainingsprogramma
samen en bepaalt zelf op welk
moment je gaat sporten. Bij veel

senioren is het fitnesscentrum
echter nog onbekend. Vandaar dat
de ANBO, de bond voor 50-plussers,
met een actieve afdeling Vorden,
samen met Strada sports senioren
van 50 jaar en ouder over de drempel wil helpen.
De introductiecursus legt de
nadruk op gezellig samen sporten
met leeftijdgenoten en kennismaking met het fitnesscentrum. 'Dit
is een unieke kans om vrijblijvend
eens met zo'n fitnesscentrum
kennis te maken', meent de heer
Brandenburg, secretaris van de
ANBO-afdeling Vorden.
Ook eigenaar/fitnessinstructeur
Sander Siebelink is enthousiast

over de samenwerking met de
ANBO. 'Vijftigplussers zijn nog wel
eens onwennig om aan een trainingsprogramma te beginnen. Uit
ervaring blijkt dat seniorenfïtness
prettig is om te doen en goed is
voor je lijf. En als de vier vrijdagochtenden goed bevallen, kunnen
de deelnemers daarna verder gaan
op een tijdstip dat hen zelf goed
uitkomt'
Strada sports is gevestigd aan de
Burgemeester Galleestraat 67a. U
kunt zich aanmelden voor de
introductiecursus bij de ANBO-afdeling, bij de heer J. Branderburg,
tel. 552003. Een vertegenwoordiger van de ANBO is op de eerste
van de vier ochtenden aanwezig.

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, tel. 55 27 58
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Qauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Unie van Vrijwilligers

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Nieuwstad 37, tel 55 10 12
Burg. Galleestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27
Dinsdag 9 oktober jl. werden in het
Spittaal, onder warme belangstelling de nieuwe sjaals uitgereikt.
De sjaals, in de blauwe kleuren
van de Stichting UW met logo,

werden door hr. Elbrink van Visser
Mode te Vorden, aan het UW-be
stuur aangeboden.
Visser Mode heeft deze sjaals ge
sponsord. Hiermee ging voor de

UW-medewerk(st)ers een lang ge
koesterde wens in vervulling.
Het bestuur is Visser Mode hiervoor dan ook zeer erkentelijk.

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van donderdag 18 oktober tot en
met woensdag 28 november 2001, voor een ieder ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan „Bedrijventerrein Werkveld-Oost".
Het plan beoogt de realisering van het eerste deel van
een lokaal bedrijventerrein ten noordoosten van de kern
Vorden, naast het reeds bestaande bedrijventerrein
Werkveld.

in het oog
springend..
MAGERE
RUNDERLAPPENi kg 11,00
SCHOUDERKARBONADE

ug 8,95

3 ROOKWORSTEN

Weekpakket vleeswaren

100 gr AMBACHTELIJKE
ACHTERHAM

2,95

100 gr BOTERHAMWORST

1,60

100 gr ONTBIJTSPEK

GROF OF FIJN
Het besluit tot goedkeuring van gedeputeerde staten is
een heroverweging. De Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State vernietigde op 26 februari 2001
gedeeltelijk het voorgaande goedkeuringsbesluit van 9
februari 1999.
Diegene die tijdens de ter inzage ligging van het vastgestelde plan bedenkingen bij gedeputeerde staten heeft
ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zich overeenkomstig artikel
27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening tot gedeputeerde staten te wenden kan tegen
de goedkeuring, gedurende de termijn van ter inzage
legging, beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags
na afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij
om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit
treedt dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Aan de indiening van zowel
een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.

DIKKE
VLEESRIBBEN
GEPANEERDE
SCHNITZELS

ug 4,95

500 gram

NU VOOR

7,95

m vorden uw vakslager DIJKGRAAF

9,95

2 BEGONIA'S

C QC Bloemen en planten

2 KALANCHOË'S
10 VIOLEN
BOS ROZEN A 20 STUKS

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de
specifieke wensen
van u!
Wij maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend
resultaat!
Wij zijn daarin uw
partner.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Vorden, 17 oktober 2001.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
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de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Laat het licht
niet doven.

GEMEENTE
VORDEN

d r u k k e r i j Weevers
Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH
Postbus 22, 7250 AA

De Burgemeester van Vorden maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2001
heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan „Buitengebied 1982" wordt voorbereid voor
het perceel Almenseweg 41, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L nr. 203. De herziening is bedoeld om op dit perceel een woonbestemming voor
twee woningen mogelijk te maken (extra woning binnen
de regeling beëindiging veehouderijen).

Tel. (0575) 55 10 10

020-626 44 3B
giro 454OOO
www.amnesty.nl

AMNESTY
International

Fax (0575) 55 10 86
ISDN 555678
E-mail:
weeve rs@weeve rs. n l
http://www. weeve rs.n l

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donderdag 18 oktober 2001 en ligt voor een ieder ter inzage, tijdens de openingstijden, in de openbare bibliotheek te
Vorden en ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Tot en met woensdag 28 november 2001 kan een ieder
tegen dit besluit bezwaar indienen bij de gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.
Vorden, 25 september 2001.

Collecteweek 28 oktober t/m 3 november 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Jaarlijks krijgen 60.000 mensen in Nederland te horen dat ze diabetes
hebben. Nederland telt nu al meer dan een half miljoen diabeten.
Medicijnen en/of een voedingsadvies maken een goed leven mogelijk.
Desondanks kunnen na verloop van tijd problemen ontstaan met harten bloedvaten, met de ogen of nieren. Problemen die soms ingrijpend

Adverteren
in Contact?

zijn voor diabeten en de naaste omgeving. Verder onderzoek moet
oplossingen brengen.

Help het onderzoek. Geef aan de collectant!

Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

Diabetes Fonds

GIRO 5766

Uw bijdrage op giro 5766 is ook welkom.
Een actie van het Diabetes Fonds - info@diabetesfonds.nl - www.diabetesfonds.nl

Wild eten
in de Tuinkamer
Dinsdag 23 oktober a.s.
^BV

vanaf 19.30 uur
zaal open 18.30 uur

'ZALENCENTRUM

Heb je trouwplannen
voor 2002?
Al je plannen kr[)gen meteen
vaste vorm op de 5e bruisende
Bruids-Info-Show b|j Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
twaalf bedrijven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag' extra feestelijk
maakt.

't WITTE PAARD
in Zelhem
entree 10,00
incl. kopje koffie

De show
is in de nieuwe zaal van
;t Witte paard:
DE
PAERDES

Kaarten aan,dje zaal verkrijgbaar
n:

Jouw trouwfeest begint
op de Bruids-Info-Show
bfl ,/t Witte Paard"

Restaurant

De Tuinkamer

met uitzicht op het mooie
Achterhoekse coulissenlandschap.
De wildtijd is weer aangebroken, ge/ellig een aperitiefje drinken
hij de open haard en daarna genieten van de kookkunsten
van chef-patron Jos Weel.
Naast de a-la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.
Zondag 25 november organiseren wij een

uitgebreid gastronomisch buffet
(met wild en andere gerechten).

Voor meer informatie en reserveringen:
KHSTAURANT DH TUINKAMER / HOTEL-BOERDERIJ DH HERBERG
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, telefoon (0573) 45 21 47
www.hoteldeherherg.nl

Dansavond in Doetüichem

Zaterdag 20 oktober a.s. wordt er in zaal de Veldhoen te Doe
tinchem een dansavond georganiseerd, m.m.v. "The Evening
Stars". Voor aanvangstijden zie de contactjes.

Deelnemers:
A.B.V. Video Rtutrlo
heSjcr-Kcs-selink, bruidsr, cocktailén herenmode, Beltrum

Kijk voor meer nieuws op:

Burghart juwelier Zelhem

Parket
10 jaar garantie.

77.50

Hasslnk bloemen' en kadoshop Zelhem

Eik/Beuk //.JU p m
incl. folie/foam/afdeklijsten.

tfrnry van Hukit fotografie Zelhem
Etegance hagetstudio Zelhem
Kottink-Reisburo Zelhem

Leggen door ons 10,- p.m2

Henry Scholten brood banket ZeUiem

Lochem

'f Witte f aard zatencenfrum Zelhem
Ziezo kapsalon Zelhem

Parket 6> Tapijt

/.«ei/ uan Valburg schoonheidssalon
:ze(hem

in

Ruurlo

(0573) 45 35 01

Weèvers Druk Drukker^ Zelhem

Concert Vordens Mannenkoor
met Jan Vayne

are Library in Washington, tijdens
het inauguratiebal van president
Clinton, ter ere van diens tweede
ambtsjubileum, vormt ongetwijfeld een hoogtepunt in de carrière
van Jan Vayne.
Ook zal de pianiste Miriam Versteegen het koor begeleiden.
Dat heeft zij in het verleden al
meerdere malen gedaan. Als solisten treden op de bas Ludo Eykel-

Het Vordens Mannenkoor geeft
op vrijdag 9 november en zaterdag 10 november in de Christus
Koningkerk een concert met
medewerking van de bekende
pianist Jan Vayne. Met dit concert wil het koor op luisterrijke
wijze uiting geven aan het feit
dat zij al 65 jaar in Vorden en
wijde omgeving van zich laat
horen.
In 1936 werd de basis gelegd voor
het Vordens Mannenkoor. De
werknemers van de Empo rijwie
lenfabriek vormden toen ter gelegenheid van de opening van hun
nieuwe fabriekscomplex een tijdelijk koor.
Het plezier van het samen zingen
deed de deelnemers besluiten er

mee door te gaan. zo kwam eerst
het "Empo's Mannenkoor" tot
stand waarvan de naam na korte
tijd veranderde in "Kunst na arbeid". Nadat leden van buiten het
bedrijf toetraden werd de naam
weer aangepast. Zo ontstond de
nieuwe naam "Het Vordens Mannenkoor".

de enthousiaste dirigent dhr.
Frank Knikkink. De afgelopen
maanden heeft "Vordens Mannenkoor" hard gewerkt aan de opname van een nieuwe cd, die tijdens
de lustrumconcerten gepresenteerd zal worden. Van deze cd zullen tijdens de concerten diverse
muziekstukken te horen zijn.

In de tachtiger jaren bracht het
koor een kerstplaat uit, alsmede
de cd "Waar kastelen statig rijzen".
Op deze cd staat het Gelders Volkslied, wat regelmatig op Radio Gelderland is te horen. Dit Gelders
Volkslied is door deze uitvoering
bekend geworden.

Zoals hierboven is vermeld, zal Jan
Vayne medewerking verlenen aan
de twee jubileum-concerten. Jan
Vayne is in binnen- en buitenland
bekend. Na het conservatorium ge
volgd te hebben behaalde hij in
1990 zijn solistendiploma.

Het koor telt momenteel ruim 50
leden en staat sedert augustus
2000 onder muzikale leiding van

Daarna volgde de landelijke doorbraak op TV en in talkshows. In
1997 brak Vayne internationaal
door. Een concert in de Shakespe

kamp en zijn broer de tenor Antoon Eykelkamp.
Trompettist Dick Boerstoel verleent instrumentale ondersteuning. Enkele leden van "Concordia" uit Hengelo nemen het slagwerk voor hun rekening.
Toegangskaarten zijn vanaf heden
te koop bij de VW kantoren in Vorden en Hengelo en bij Besselink
Garantmarkt in Wichmond.

aat verhuizen
Woonboulevard Doetinchem
vanaf nu

Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken
Kleinmeubelen Slaapkamers Waterbedden Slaapkamerkasten
Woonaccessoires Cadeauartikelen
Uit voorraad leverbaar:
POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van SAS,- voor

695,-

LATEX MATRAS 90 x 200 cm, van 795,- voor
LATTEN BODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025. voor 695,Andere maten op bestelling leverbaar

*) m.u.v. woningtextiel.
Opslag voor latere levering mogelijk.
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Vap c n

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

aralfê
v^LJ LJ

V_^LJ

VA

Huwelijkskaarten
Visitekaarten
_
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Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier

Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel, (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www;weevers.ni

drukkerij

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
HOOFDVESTIGING VORDEN:
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
l nte metdiensten
Systeembeheer

Stanswerk voor verpakkingen
VP
GI
NEVENVESTIGINGEN:

Weevers

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

TEL (0575) 5123 06

ZELHEM:

WEEVERS DRUK,

TEL (0314) 62 50 53

RUURLO:

STUDIO CONTACT;

TEL (0573) 4512 86

UCHTENVOORDE:

WEEVERS ELNA,

TEL (0544) 3713 23

