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Aanbieding zwart-wit visie over toekomst zwembad:

Zwembad moet aantrekkelijker

"Het zwembad staat er best
goed voor. Maar als het huidige
beleid niet wordt gewijzigd,
dan is het binnen nu en zeven
jaar bekeken met het bad." Met
deze woorden overhandigde
zwembadvoorzitter H. Vriend
vorige week het eerste exem-
plaar van 'De toekomst van In
de Dennen' aan wethouder D.
Mulderije.

Het bestuur van zwem- en recre-
atiebad 'In de Dennen' gaat in
haar rapport uit van een negatief
en een positief scenario. Oftewel
een zwarte en een witte versie. 'Als
zwembadbestuur willen we graag
meedenken over zaken die verbe-
terd kunnen worden. En dat kun
je beter doen in een fase dat het
goed gaat met het bad, dan als je
in een dal zit', legde de heer
Vriend uit.
Het zwembadbestuur ziet in het
positieve scenario volop mogelijk-
heden voor een goede toekomst
van het bad. 'Maar dan moet er
wel wat gebeuren. Bij een ongewij-
zigd beleid zal het zwembad in de
komende jaren zijn aantrekkelijk-
heid verliezen, tamelijk snel ver-
pauperen en op den duur verdwij-
nen.'

Het bestuur is van mening dat het
voorzieningenniveau in de ko-

mende jaren flink moet worden
opgekrik-L Ze denkt daarbij aan
het vernieuwen van de entree, het
horecagebouw en de kleedkamers.
Ook moet er een geautomatiseerd
toegangssysteem komen. Verder
wordt er in het rapport gesproken
over een hogere duikplank met
bijbehorende uitdieping van het
bassin, speelvoorzieningen voor
de oudere jeugd en een nieuw
kleuterbad. 'Deze investeringen en
voorzieningen zullen leiden tot
een verhoging van de aantrekkelijk-
heid van het bad', aldus het bestuur.

Het mag duidelijk zijn dat dit alles
ook financiële consequenties met
zich meebrengt. 'Wij verwachten
dat de gemeente als subsidiegever
op korte termijn duidelijkheid zal
geven over de toekomst van het
zwembad en dat er zal worden ge
kozen voor het positieve toekomst-
beeld dat in ons plan wordt ge-
schetst.'

EXPLOITATIE
Het is heel goed mogelijk dat de
exploitatie van het zwembad in de
toekomt anders wordt geregeld.
Het zwembadbestuur legt de ge-
meente Vorden vier scenario's
voor. In de eerste plaats is dat het
coöperatieve zwembad waarbij, na
een gemeentelijke herindeling,
nauw wordt samengewerkt met

de andere zwembaden in de
nieuw te vormen gemeente. Dit
kan een behoorlijke kostenbespa-
ring opleveren.

Het tweede scenario is 'het zwem-
bad als onderneming'. Het zwem-
badbestuur fungeert hier als zake-
lijk managementteam en kan op
basis hiervan worden afgerekend.
In de praktijk betekent dit dat het
bestuur haar eigen prijsbeleid kan
voeren en in het algemeen een
minder grote binding heeft met
de gemeente. De derde variant is
de ombuiging van het zwembad
naar een multifunctioneel cen-
trum. Het bad zou volgens het be-
stuur uitgebreid kunnen worden
met bijvoorbeeld een allround fit-
nesscentrum waarbij ook het aan-
bieden van overnachtingsmoge-
lij kneden in de vorm van trekkers-
hutten een optie is. Het vierde sce-
nario is een voortzetting van de
huidige opzet. 'Maar dan wel met
een stappenplan om het voortbe-
staan van het zwembad zeker te
stellen', aldus het bestuur.

Wethouder Mulderije zei blij te
zijn met het rapport. 'Het is heel
goed dat het bestuur meedenkt
over de toekomst van het bad. Het
rapport zal dan ook zeker niet on-
der in de la belanden', aldus de
wethouder.

Ik maak me zorgen om de kerk....
God ook ?
Op zondag 20 mei j J. werd door
een aantal doopouders een
bijzondere georganiseerd in
de Dorpskerk, met als thema
'Nooit meer naar de kerk'. In
deze dienst is gebleken dat
er behoefte bestaat aan een
samenzijn, anders dan in de
gangbare diensten op de zon-
dagmorgen.

Daarom is onlangs een nieuwe
groep mensen bij elkaar gekomen,
om een volgende dienst voor te be-
reiden voor jonge mensen tussen
de 20-40 jaar. Uiteraard is verder
ook een ieder welkom die zich
door het thema aangesproken
voelt.
In de dienst van zondagavond 11
november kan iedereen een eigen

inbreng hebben. Ook op muzikaal
gebied zal het er wat anders aan
toe gaan dan we doorgaans ge-
wend zijn in de kerk.

Wil men meepraten en zo samen
zoeken naar een antwoord op de
themavraag, dan is men van harte
welkom op 11 november in de
Dorpskerk. In de pauze is er koffie.

Nieuwe
Sint-actie?

Thuiszorg:
Achter iedere
deur een andere
uitdaging

Iets voor u?

>r meer informatie

00-2359669
22 l €0,10 p/min)
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur ds. M. Beitier.
Woensdag 7 november 19.30 uur Dankstond voor gewas en arbeid.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 november 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Woensdag 7 november 19.30 uur ds. A. Hagoort (Dankdag).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, voorbereiding H.
Avondmaal; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
Woensdag 7 november 19.30 uur Dankstond voor gewas en arbeid in
de N.H. kerk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 november 17.00 uur Zweers, eucharistie.
Zondag 4 november 10.00 uur Zweers/Broekman, eucharistie, zieken-
zalving.

Weekendwacht pastores
4-5 november pastor B. Broekman (Vierakker), tel. (0575) 75 31 15.

Weekenddienst huisartsen
3-4 november 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 2-9 november apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandarts
3-4 novemberG.W. Jelsma/K.H. Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-
12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoeksèweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15,00-16.30 en; 17.45-19.00 uur, Hartbewa-
king én intensive care dagelijks 11.00-11 30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30^19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15,00-15.45 uur.

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

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (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/natuurgeneeskvmdige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64,

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel, (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14,00-17.30
uur, vrijdag 14-00-20.30 uur; zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405;
Fc-rsoiu'nalarnu-ring info/aanvraag bij de SWOV.
Maalti.idyerzorging info/aanvraag ma; t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij dé 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, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borctilo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Annc).

Stankmeldingsnumraer Gelderland, tel. (026) 35 99 999;

Oefentherapeut Cesar M. Stcringa, Overweg 16, behander
ling 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

Uu

Contactjes
• Nieuw adres fam. J.H. Sil-
vold: De Haar 30, 7251 CG
Vordert.

• Gezocht: woonruimte/ka-
mer voor 1 è 2 nachten per
week i.v.m. werk in omgeving
Ruurlo/Vorden. Tel. (0315) 32
41 99 of (0573) 45 12 00.

• FNV Vrouwenbond. Info
Vrouwen en Pensioenen 6 no-
vember 13.30 uur in „De Kei-
zerskroon" Ruurlo. U bent van
harte welkom.

• Slanker en fitter het najaar
in? Wat is het geheim? Vraag
vrijblijvend info op werkdagen
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

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

• Revue Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld op 2 en 3 no-
vember aanvang 19.30 uur.
Voorverkoop in Dorpscentrum
Vorden.

• CDA Vorden organiseert op
8 november a.s. een bijeen-
komst over de TOEKOMST IN
DE ACHTEHOEK. Speciaal
hiervoor zal Theo Meijer, lid
Tweede Kamer van het CDA en
bekend van de enquêtecom-
missie Bijlmerramp, naar Vor-
den komen. Reserveer deze
datum! Voor meer informatie
zie Contact van de volgende
week.

• Gezocht: vrijstaand huisje,
stal of schuur o.i.d. tot
f 100.000,- t.b.v. vakantie.
Event. op te knappen. Op een
mooie plek in de Achterhoek.
Tel.j023)5255769.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren 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.

• Gezocht: hulp in gezellig
huishouden, 2 ochtenden per
week in buitengebied Warns-
veld. Goed betaald. Tel. (0575)
43 14 81.

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 3-dagen-geld-terug-
garantie. Bel nu: Marga Sün-
ninghausen-Hummelink (0575)
46 49 82.

• Oliebollenactie. Ze zijn er
weer, die lekkere oliebollen
van de Ned. Herv. Kerk Wich-
mond. Actie vrijdag 2 nov.

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

• Cursus toneelspelen en
theater maken begint a.s.
woensdagmiddag 13.30-14.45
uur voor 7 t/m 9 jaar; 14.00-
15.15 uur voor 10 t/m 12 jaar;
16.30-17.45 uur voor 13 t/m 17
jaar in Dorpscentrum Vorden.

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte in buitengebied
Vorden tot 1 mei 2002. Tel. 55
6680.

• Te koop: lamsvlees + heel,
1/2 of V4 lam (24, 12, 6 kilo)
f 16,- per kilo. Tevens: 2 ge-
dekte ooilammeren, zwart
bles reg. Tel. (0575) 44 18 40.

• Te koop: elektrische boiler
80 liter. Prijs f 250,- en trek-
haak Opel Vectra Sedan

-H50,-.Jfet.~to»07713r

Werken
in de Thuiszorg?
Bel 0900-235 96 69

(ƒ 0,22/€0,IO p/min)

• Te koop: Oldtimer BMW
2002 b.j. 1973, i.z.g.st. Prijs
f 9950,-. Tel. 06 25077151.

• Voetklachten? Voor infor-
matie of een afspraak kunt u
bellen naar Gerke Bikkel, gedi-
plomeerd pedicure. Tel. (0575)
55 41 04.

• Clubtentoonstelling P.K.V.
Vorden in „Kapel de Wilden-
borch". Te bezichtigen zijn cir-
ca 350 dieren waaronder
hoenders, sierduiven, cavia's
en konijnen. Openingstijden:
zaterdag 3 november 14.00
t/m 22.00 uur; zondag 4 no-
vember 10.30 t/m 16.30 uur.
Toegang gratis.

Nog volop

verse snijbloemen.
kalebassen, walnoten en

andere snuisterijen.
Open: alle dagen tot 22.00 uur.

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Werken
in de Thuiszorg?
Bel 0900-235 96 69

(ƒ 0,22/€0,IOp/min)

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Alle inwoners van Vorden
en omgeving bedankt voor
het enorme succes van onze
jaarlijkse slaatjesactie.

Het was grandioos.

Bestuur,
leden en supporters.

ten

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Werken
in de Thuiszorg?
Bel 0900-235 96 69

(ƒ 0,22/€0,IOp/min)

Nog even en dan is het zover!

EUROWEKEN
Vitamientjes voor elke Europeaan

Zespri kiwi-fruit CAO
10 voor OC/Ö

Veldvers van buiten Europa

Egyptische boontjesQQQ
500 gram 0\/0
Uit de Hollandse boomgaarden

Jonagold QQQ
11/2kilo O v/O
Niet mokke, lekker wokke
euro roerbakschotel

l :?fÖ^:y Fan
Vx •f-r->^ Burg. Gal

www.c

SPRINGT ERUIT IN G

Heerlijk van de chef
Gezwam-salade AQQ
200 gram ^\/O

Alleen even bakken

aardappelschijfjes «IQQ
500 gram 1 \/ö

Versgesneden

boerenkool 4 no
250 gram 1 \/ö

400 gram 398
Aanbiedingen geldig in week 44

tegiwtfewW
i.J. HUITINK
eestraat 3, Tel.: 55 16 17
e-echte-groenteman.nl

ROENTEN EN FRUIT.

Laatste
espressoweek

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

Waldkornbrood
bitterkoekjescake

Appelbavaroisevlaai
groot klein

Rum-rozijnenvlaai
klein 11195

Wittebroodjes
6 voor de prijs van 5

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

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
SPIJKERBROEKEN
kleur denim - beige - zwart. In verschillende
lengte maten, ook in strets, zowel voor dames
als heren 2 stuks vanaf 79,95

WERKBROEKEN 2 stuks vanaf 99,95

OVERALLS 2 stuks vanaf 94,95

Flan. OVERHEMDEN 2 stuks vanaf 25,00

ENKELE WINTERJASSEN
met 30% korting

T-SHIRTS V-HALS 2 stuks vanaf 32,50
nog veel meer werk- en vrijetijdskleding.

Ook voor kinderen hebben wij fleece jassen,
waterdichte jassen, waxjassen, overall's,
spijkerbroeken, enz.

Kom vrijblijvend eens kijken bij

GOOSSEIMS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-462139•-,



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

Geboren op 22 oktober 2001.
Zij weegt 3410 gram en is 52 cm lang.

Tjeerd, Monique, Sharon en Nick
Stapelbroek

Biesterveld 51
! 7251 VR Vorden
! Tel. (0575) 55 37 43

.»;
t
'A ..........

,;.. . . . . . . ,

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Iris
Wilhelmina Antonia

Iris is geboren op 24 oktober 2001,
weegt 3450 gram en is 50 cm lang.

Hans, Mirjam en Joyce Golstein

Sarinkkamp 69
7255 CZ Hengelo (Gld.)

/s .... ... . ..—. .. ... v

l
Vol vreugde en dankbaarheid geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon

Wouter

Hij is geboren op 28 oktober 2001,
weegt 3120 gram en is 51 cm lang.

Jan en Wendy Wasseveld

Zelledijk 9, 7251 NB Vorden
Telefoon (0575) 55 68 48

Als u vingertjes en teentjes wilt komen tellen,
dan wel graag eerst even bellen.

B.**. * ** •* . - **** . - ** . - *** . -»*• • . * .<* • « A * - * . * . * . * . - » - * - * - * * ^ * * - * - ,

,;...

Op 9 november 2001 zijn wij

Antoon & Maria Peters
25 jaar getrouwd en bestaat ons

Schildersbedrijf Peters
121/2 jaar.

Wanneer u ons hiermee wilt feliciteren, bent u
van harte welkom op onze receptie die ge-
houden wordt van 15.00 tot 16.30 uur in Pan-
nenkoeken-Restaurant „Kranenburg", Ruurlo-
seweg 64 in Vorden.

Schildersbedrijf
PETERS

! Ruurloseweg 35, 7251 LA Vorden
)
...... .... .............. ..... ..... . . ...... ;A

Mijn tijden zijn in Uw hand.
Ps. 31 vers 16

Heden is rustig ingeslapen mijn innig geliefde en
zorgzame man

Bernardus (Bernard) Bosman
echtgenoot van M.E. Jonker

Rheden, Zutphen,
4 april 1915 27 oktober 2001

Vorden: Marie Bosman-Jonker

7251 BS Vorden
de Boonk 17
„de Lentemorgen"

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
1 november om 10.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden. Voor de dienst is er gelegenheid om
afscheid te nemen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Zelhem.

Gelegenheid om te condoleren na afloop van de
begrafenis in rouwcentrum „Dennenlust", Kerkhof-
laan 5 te Zelhem.

„Sten/en in vrede dat is:
met een gerust hartje ogen kunnen sluiten"

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
we van haar mochten ontvangen, geven we u ken-
nis dat, na een liefdevolle verzorging in „Villa Nuo-
va" te Vorden, van ons is heengegaan onze lieve
zus en tante

Antoinette Bernardina Huls

* Vorden, t Zutphen,
29 oktober 1925 27 oktober 2001

Familie Huls
Familie Geurts

Correspondentieadres:
Giezenkampweg 4
7251 KS Vorden

De uitvaartdienst zal gehouden worden op woens-
dag 31 oktober om 10.30 uur in de R.-K. kerk Chris-
tus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats in Kranenburg, aan de Ruurloseweg.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om
afscheid te nemen en schriftelijk te condoleren in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te con-
doleren in restaurant Kranenburg, Ruurloseweg 64.

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
ons lid, mevrouw

W.H. ten Brinke-Dollekamp

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Vorden, oktober 2001

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
l:| DMC borduur/haakgarens • handwerk*

stoften • Kaaslinnen *AidSt¥Aïdaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen

• Badstofartikelen om te borduren
* Durable brei- en haakgarens

• Bord uur pakketten •Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

I
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Kunt u een
keukengeheimpje

bewaren?

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken

349

4 houthakkerssteaks

Normandische kipfilet,70Ö gam

Kalfsschnitzel, 100 gram

Lasagne, per portie (500 gram)

Ham-ei salade, 700 gram

349

"198

198

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

FONS-JANSEN'
• . : :

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

l Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

inhoud datum
ontvangst

Raadhuis- Woningcorporatie bouwen politiebureau 18-10-2001
straat 5 De Stiepel met appartementen

Beeklaan 15, EJ. Vruggink bouwen erker
Wichmond

23-10-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de a/deling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

J? VERGUNNINGEN

bouwen

plaats aanvrager

Reeoordweg 6 GJ. Berenpas

inhoud vrijstelling

vervangen bergruimte vervan-
door kapschuur gend

bouwen

Almense mw. AA. Bouw- inpandig verbouwen
weg 28 meister - Harmsen en vergroten woning

't Heegken 5 HJ. Krijt

kappen

plaats aanvrager

Het Hoge 55 AJ. Helmink

bouwen bergruimte

inhoud

vellen l es

Wildenborch-
seweg, nabij
Enzerinckweg

Algemeen

Smidsstraat

Gemeente Vorden vellen l berk (omdat
sprake is van een
noodsituatie heeft
de burgemeester
toestemming gegeven
onmiddellijk te vellen).

herplant-
plicht
les
(maat 8-10)

Rabobank
Graafschap - West

plaatsen twee tenten
van 5 tot 13 november
voor opening bankgebouw

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.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met de Oost-Gelderlandrit is de
- Eikenlaan op vrijdag 2 november 2001 vanaf 15.00 uur tot en met za-

terdag 3 november 2001 18.00 uur (gedeeltelijk) afgesloten;
- Deldensebroekweg op zaterdag 3 november vanaf de Hengeloseweg tot

de inrit van het perceel Deldensebroekweg 2 afgesloten;
- Wientjesvoortseweg op zaterdag 3 november 2001 vanaf de Oude Bor-

culoseweg afgesloten.

In verband met de opening van de Rabobank is de Smidsstraat van 5 tot
13 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners van de Smids-
straat kunnen hun woningen bereiken.

E BROMMOBIEL

auto of bromfiets?
Een brommobiel is een 'overdekte' bromfiets die eruit ziet als een
kleine auto. Maar wat voor regels gelden nu precies voor de brom-
mobiel? Moet een brommobiel worden gezien als een auto of als
een bromfiets?

Aparte voertuigcategorie
Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW) is de
brommobiel een aparte voertuigcategorie. De brommobilist moet de ge-
dragsregels volgen die gelden voor motorvoertuigen. Dat betekent het
volgende:
- de brommobilist mag niet op het fietspad en ook niet op het fiets-

bromfïetspad rijden;
- de brommobilist heeft dezelfde voorrang- en parkeerrechten als de au-

tomobilist;
- de brommobilist moet de gordel dragen.

Maximum snelheid
De maximumsnelheid voor de brommobiel is zowel binnen als buiten de
kom 45 km/uur. Dit betekent dat de brommobiel niet op wegen mag ko-
men waar 100 km/uur of meer gereden mag worden.
De achterzijde van de brommobiel moet zijn voorzien van een rond wit
bord met rode rand en in het zwart de cijfers 45. Zodoende kan het ver-
keer dat van achteren nadert, rekening houden met de beperkte snelheid
van het voertuig.

Brommobiel-rijbewijs of bromfietscertificaat?
Voor de brommobiel is nog geen apart rijbewijs nodig. De wetgever on-
derzoekt of een apart brommobiel-rijbewijs ingevoerd kan worden voor
bestuurders die geen geldig auto- of motorrijbewijs hebben. Voorlopig
echter volstaat een bromfietscertificaat.

W KLEIN CHEMISCH AFVAL NAAR DE CHEMOCAR

Vrijdag 2 november aanstaande tussen 10.00 en 12.00 uur, kunt u weer
uw huishoudelijk chemisch afval inleveren bij de chemokar. De chemo-
kar vindt u tegenover Hotel Bakker in Vorden.

Elke eerste vrijdag van de maand staat de chemokar gereed om uw huis-
houdelijk chemisch afval in te nemen.

Het huishoudelijk chemisch afval wordt ook wel aangeduid als KCA,
klein chemisch afval. Wat er onder valt kunt u vinden in de afvalkalen-
der.

FSLUITING VIERAKKERSESTRAATWEG-IJSELWEG

In verband met herstelwerkzaamheden aan het plateau op de kruising
Vierakkersestraatweg - IJselweg in Vierakker is de weg hier op 5 novem-
ber 2001 gedurende enkele uren afgesloten. Tijdens deze werkzaamhe-
den wordt het verkeer omgeleid.

afval a part f u
MOOIMEEGENOMENV*

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF



Laatste kans op volle knipkaart!

Waldkornbrood f 3,50
Bitterkoekcake f 6,-

Speculaascaketaartje f 8,-
gevuld met echt spijs.

Notenkraker f 5,50
heerlijk rijk gevuld brood.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Prijswinnaars
Kinder-

boekenweek
Kleurplaat:

1 e prijs Joske Yben, Lindeseweg 23
2e prijs Daniël Raap, Mulderskamp 25
3e prijs Adriaan Walpot, Wichmond

Hobbydoos:
1e prijs Sanne Woestenenk, Hoetinkhof 84

2e prijs Tieme Gotink, Insulindelaan
3e prijs Marlot Horstman, Wilhelminalaan 3

Strip:
1e prijs Alexandra Groot Obbink, Enkweg 24

2e prijs Lisa Abbink, Kruisdijk 9a
3e prijs Jamo Jansen, Biesterveld 57

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Je kunt je prijs ophalen bij boekhandel

Bruna-Loga.

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

o)©[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 06 53730183

TE KOOP:

2 paardenweitjes
in één koop
totaal 13.900 m2 (ook in geheel mogelijk).
gelegen bij de splitsing
Hengeloseweg-Hilverinkweg Vorden.
Vraagprijs n.o.t.k.

Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 31
mobiel 06 22684706

••
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ALBERT HEIJN BLIJFT ALBERT HEIJN
gelukkig maar. . . want onze

extra aanbiedingen blijven u verrassen!
Hollandse

Runderriblappen kg

pak 24 rol van 13.99 voor 9.999

oh Groenteconserven diverse soorten
éL pot halen >- i pot betalenpot 720 gram

Brasil perssinaasappelen 099
2 kg net nu ^MiM

S ChlpS diverse smaken

w zak halen * é£ zak betalenzak 200 gram

oh Magere rookworst
w zak halen >• é£ zak betalenzak 250 gram

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
cnMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALL^GALL

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (C ld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Vyfsptvitg

H nê öS. (gelegen tussen de campings
Groente, zuivel en vlees van eigen bedrijf, aangevuld tb Goldberg en t>e Reehorst)
metprodukün van andere biologisch merkende Telefoon (0575) 55 42 02
bedrijven in de Achterhoek.
Tevens een compleet assortiment kruidenierswaren.

Vdle kwark Openingstijden:
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag
zaterdag

00.00 tot 12.30 uur
09.00 tot 12.30 uur
14.00 tot 1S.OO mr
00.00 tot 12.30 uur
00.00 tot 12.30 uur
00.00 tot 15.00 uur



Jong Gelre Vorden/Warnsveld
deed 'Zorgen voor Morgen'
even vergeten

Henk Broekgaarden die al heel
wat revues van Jong Gelre heeft
geregisseerd zei aan de voor-
avond van de opvoering van de
revue 'Zorgen voor morgen',
een goed gevoel te hebben.
Geen woord teveel gezegd want
tijdens de première (vrijdag-
avond in een vol Dorpscen-
trum) kon geconstateerd wor-
den dat deze revue tot de beste
uit de afgelopen jaren gere-
kend kan worden.

Heeft mede te maken met het feit
dat de afdelingen Vorden en
Warnsveld een paar jaar geleden
fuseerden, waardoor Broekgaar-
den uit een groter aantal mede-
werkers kon putten, waardoor ook
kwalitatief meer geboden kan
worden. De revue geeft een beeld
waarin de boerenbevolking mo-
menteel leeft: "Zorgen voor mor-
gen". Zo ook zorgen bij de familie
Jansen waar Anton (Erik Stoel-
horst) zijn vrouw Margreet (Ina
Scheffer) eventjes haarfijn uitleg-
de dat de dierenarts tegenwoordig
niet meer te betalen is. Hilariteit
in de zaal want deze Anton is in
het dagelijks leven daadwerkelijk
dierenarts!

Door schulden e.d. moest de boer-
derij verbouwd worden tot een
zorgboerderij voor welgestelde ou-
deren. Daarvoor heb je natuurlijk
wel een vergunning nodig. De ge

meente Vorden doet niet zo moei-
lijk over een vergunning. "Heb je
honderd zeugen, dan mag je zes
ouderen verzorgen". Anton en
Margreet kregen personen van wel
zeer verschillende pluimage over
de vloer. Dus 'voer' voor de lachers
in de zaal.

De amusementswaarde van de re
vue werd niet in het minst ver-
hoogd door de vrijgezelle buur-
man Dieks en zijn zuster Gerritje.
André Knoef en Dianne Pardijs ga-
ven op prachtige wijze gestalte aan
deze types. Heerlijk, het gebek-
vecht tussen de 'hapschere' Gerrit-
je en haar broer. 'Ik moest naar de
duvel lopen, dus bun ik noe bie oe,
ha, ha' zei Dieks tegen zijn zuster.
Een gezonde Dieks die door de ad-
vocaat, na een licht ongeval, als
zwaar gewond werd bestempeld.

Levende have op het toneel. Kip-
pen en konijnen in de huiskamer
van broer en zus. Melk met 'kloe
ten'. Schone kleren, nooit van ge
hoord, kortom een zooitje bij
Dieks en Gerritje, die overigens
ook als zangduo goed uit de verf
kwamen. Zo stond de revue bol
van komische scènes. Aan vinding-
rijkheid geen gebrek. Via een takel
te worden opgehesen, vervolgens
neerdalen in een stapelbed en er
met veel kabaal door heen te zak-
ken, zodat Toon toch weer met
zijn Mina sex kon bedrijven. Maar

dan wel M.M.S sex dat staat voor
'Misschien Met Sinterklaas'. De
zaal lag krom.

'Zorgen voor morgen', een revue
die klonk als een klok. Er was voor
het eerst geen life-muziek maar
een soort 'Karaoke-stijl'. Jammer
dat deze muziek soms te hard
klonk, waardoor met name ach-
terin de zaal flarden tekst verloren
ging. Overigens ook een compli-
ment voor het zanggedeelte (to-
neel en zang stonden ook onder
leiding van Henk Broekgaarden).
Ellen Buitink nam het dansgedeel-
te voor haar rekening. Goed ver-
zorgd ballet, met name tijdens het
slotnummer toen haar 'meiden' in
fleurige Spaanse costuums door
de straten van Pamplona flaneer-
den.

De decorgroep onder leiding van
André Zweverink heeft drukke tij-
den achter de rug en bergen werk
verzet. Prachtige decors met als
'hoogstandje' een fraai bruggetje
over het (denkbeeldige) water.

De grime was bij een vijftal dames
in goede handen. Souffleur Jannie
Addink. Geluid en licht: Bennie
Schoemaker. Algehele leiding
Gerben Rossel. Voor de revue van
vrijdagavond 2 en zaterdagavond
3 november zijn bij het Dorps-
centrum nog enkele kaarten ver-
krijgbaar.

Lezers schrijven ...
Builen verantwoording van de redactie

RECHTER VINDT ARGUMENT
'SPOEDEISENDE REDENEN'
ONTERECHT
Vereniging Bomenbelang is in
het gelijk gesteld: de plataan bij
de Rabobank moet blijven staan.

Twee weken geleden verleende de
burgemeester om 'spoedeisende
redenen' vergunning om de pla-
taan binnen enkele dagen te
vellen. Raadsman van Vereniging
Bomenbelang, Mr. Bas Visser uit
Winterswijk, adviseerde de vereni-
ging om dit besluit aan te vechten
en de plataan voor Vorden te
behouden. Afgelopen donderdag
stelde de rechter de Vereniging in
het gelijk. De 'spoedeisende reden'
werd ongegrond verklaard. Dat be-
tekent dat de normale procedure
gevolgd moet worden en dat gedu-
rende zes weken, vanaf 9 oktober,
er gelegenheid moet zijn om be-
zwaar te maken tegen de voor-
genomen kap. Vereniging Bomen-
belang heeft dat inmiddels gedaan.

De plataan, waarvoor een kapver-
gunning aangevraagd is, werd in
de jaren zeventig geplant door de
directeur ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe Rabobank.
Hiermee kreeg deze boom een be
langrijke eigen status, een eigen
gezicht. Een symbool voor de Ra-
bobank.

Vereniging Bomenbelang begrijpt
niet datje als Bank of welke ande
re organisatie ook, je eigen sym-
bool wil omhakken. Je verwacht
toch juist dat, als je zoals nu een
nieuw gedeelte aan je bank bouwt,
er bomen bij geplant worden. Er
moet iets anders achter zitten. Zou
het misschien zo kunnen zijn dat
het gebouw meer in het oog moet
springen, opvallender moet zijn?
Nee, geen oordeel over de architec-
tuur of het 'bescheiden formaat'
van het gebouw. Laten we wel
wezen, gebouwen kleed je aan en
bijvoorkeur met groen. Dat geeft
Vorden nog iets terug.

Ieder jaar komen er tienduizen-
den toeristen naar ons dorp. Dat is
goed voor de middenstand en ook
voor de gemeente. Vorden dankt
dit aan zijn prachtige omgeving
en aan de vriendelijke, kleinschali-
ge uitstraling van de kern. Die
vriendelijke indruk is voor een
groot deel te danken aan het aan-
wezige groen. Vooral grote en
liefst oude bomen geven een sfeer
van rust en nostalgie. Volgens veel
inwoners, en niet alleen leden van
Vereniging Bomenbelang, was er
in de kern van Vorden tien tot
twintig jaar geleden nog veel im-
posant groen te zien, 'maar er ver-
dwijnt de laatste tijd veel'. En wat
er voor teruggeplant wordt krijgt
de kans niet meer om volwassen te
worden. Dit blijkt maar weer over-
duidelijk met de voorgenomen
kap van deze plataan.

Niet alle bomen kunnen tot volle
wasdom uitgroeien. Vooral in par-
ticuliere tuinen komt het voor dat
een boom echt te groot wordt voor
de beschikbare plek. Niet iedereen
is namelijk in staat om de omvang
die een boom kan bereiken goed
in te schatten. Bomenbelang heeft
daar ook begrip voor. Zij adviseert
zelfs particulieren bij de aanplant
van bomen in de tuin. In de vijfja-
ren van het bestaan van de vereni-
ging is er slechts drie keer met par-
ticulieren overlegd om een kap-
plan te beperken of te voorkomen
Dikwijls is het niet eens zo moei-
lijk om een oplossing voor een pro-
bleem te vinden. De vereniging is
nog nooit voor een particulier bij
de hoorcommissie geweest.

Nu is het aan de commissie Beroep-
en Bezwaarschriften om haar oor-
deel en advies aan B&W te geven.
B&W kan dat advies opvolgen of
naast zich neerleggen. Of er een
gang naar de rechter nodig is
moet nog bezien worden. Dit
hangt natuurlijk af van hoe het ad-
vies van de commissie zal luiden.
Het is in ieder geval te hopen dat
de Gemeente Vorden door deze
eerdere uitspraak van de rechter
leert wat zorgvuldiger om te gaan
met haar eigen regels. Immers
rechtzaken die het college verliest
kosten de gemeenschap veel geld.
Wanneer je met dorpsbewoners
praat over het functioneren van de
gemeente Vorden blijkt er veel kri-
tiek te zijn. Het is jammer dat de
kritiek niet verder komt dan de
hoek van de straat. Achterhoekers
zijn geen demonstranten, Achter-
hoekers wachten vaak af tot het te
laat is.

Ambtenaar Niessink van de ge-
meente Vorden vindt dat de ver-
eniging met haar 'rigide opstel-
ling' een tegengesteld effect be-
reikt. Mensen zouden nauwelijks
meer bomen durven aanplanten
en zelfs bij voorbaat om een kap-
vergunning vragen. Uit het boven-
staande blijkt wel dat dit de
grootst mogelijke onzin is. Niets
meer dan een roddelverhaal. Bur-
gers kunnen in Vorden rustig bo-
men planten -graag zelfs!- of een
kapvergunning aanvragen. Bo-
menbelang bemoeit zich maar
hoogst zelden met een particulie-
re kapvergunning. Wel zal de ver-
eniging, zolang dat nodig is, voor
de gemeente een luis in de pels
moeten zijn. Voorzitter Jacques
van Hooijdonk: "Het leden aantal
groeit nog ieder jaar. De belang-
stelling voor de culturele avond in
november mag er zijn, de afgelo-
pen twee jaar was de zaal tot de
laatste plaats bezet. En daar doen
we het allemaal voor. Zolang we
worden gesteund door de bevol-
king en onze leden kunnen we de
energie opbrengen voor een mooi
en vriendelijk, groen dorp.

Vereniging Bomenbelang
mevr. H. Ambagtsheer

Heegherhoek 2
7251 RX Vorden

VAMC 'De Graafschaprijders' drulc in de weer
met organisatie 'Oost- Gelderlandrit'
Drukke dagen voor de leden
van de VAMC 'De Graafschaprij-
ders'. Een groot aantal van hen
zijn donderdag l november en
vrijdag 2 november al in de
weer om de "Oost- Gelderland-
rit" ( enduro) die zaterdag 3 no-
vember verreden wordt, gladjes
te laten verlopen. De dagen
voorafgaande aan de race wor-
den ingevuld met het uitzetten
van de proeven, het bepijlen
van de route, het opbouwen van
het parc-ferme, het startpodi-
um etc. etc.

Zaterdags na afloop en zondag
wordt alles weer opgeruimd en

weer in de oude staat hersteld. In-
clusief de KNMV officials en EHBO
zijn er 135 personen in touw voor
deze enduro-rit die meetelt voor
het Nederlands kampioenschap.
Het is anno 2001 niet altijd even
gemakkelijk om in een buitenge
bied een endurorit te organiseren.
Toch lukt het de Vordense club al
37 jaar, want deze 'Oost Gelder-
landrit' wordt voor de 38e keer ge
houden. Volgens Jan Slagman niet
mogelijk zonder de medewerking
van plaatselijke overheden, poli-
tie, grondeigenaren, EHBO, eigen
leden, grondverzetbedrijven en de
bewoners van de Kranenburg en
omgeving.

Want in dit buurtschap bij het
clubhuis aan de Eikenlaan gaan
zaterdagmorgen de eerste rijders
van start, te beginnen met de klas-
se inters. De rijders gaan eerst rich-
ting Delden om daarna via het
Medler (tijdcontrole) hun weg te
vervolgen richting het Galgengoor
om vervolgens na het rijden van
klassementsproef 3 aan de Hame
landweg, terug te keren op de Kra-
nenburg (tijdcontrole 2).

In totaal zullen 215 endurorijders
van start gaan. De lengte van de
gevarieerde route, afgewisseld
door akkers, bos- en zandpaden is
circa 60 kilometer. Deze route

moet door de inters vier en door
de nationalen drie keer afgelegd
worden. In het parcours zijn drie
klassementsproeven opgenomen
te weten: crossproef l aan de Kos-
tedeweg/Bekmansdijk, lengte circa
2700 meter.

Crossproef 2: circuit 'Delden en
omgeving', lengte circa 4200 meter.
Crossproef 3: Oude vuilnisbelt/ Ha-
melandweg en omgeving, lengte
circa 2400 meter. De tijdopname
van de proeven vindt plaats vanaf
de tweede ronde. In totaal voor de
inters 9 proeven en voor de natio-
nalen 6. Tot de kanshebbers in de
klasse Inters t/m 125 CC worden

gerekend Pedro Tragter (wereld-
kampioen cross 125 CC in 1993) en
Patrick Isfordink uit Olst.
Favorieten in de klasse Inters 2- takt
boven 175 CC: Torn Hemmelder uit
Oldenzaal en Henk Knuiman uit
Wychen. Klasse Inters- 4 takt t/m
400 CC: Frank Isfordink uit Olst en
Vordenaar Stephan Braakhekke.
Klasse Inters- 4 takt boven 500 CC:
Gebroeders Erik en Allan Davids
uit Holten. Het clubteam van de
VAMC 'De Graafschaprijders' onder
leidingvan manager Jan ten Brinke
en de rijders Stephan Braakhekke,
Peter Lenselink, Martin Roesten-
burg en Cees Siemons, heeft goede
kansen op een topklassering.
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Spoorstraat 28
(0573) 452 000

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel-en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253039 - Fax 0573-254919 - MOM* 0654220156
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HOTEL
RESTAURANT

'T HOF
VAN GELRE

LOCHEM
Aanvang show: 19.30 uur
Zaal open: 18.30 uur

Kaarten a f 15,- (incl. consumpties)
reserveren bij:

• Bruidshuis Beijer Besselink
Mr. Nelissenstraat 23. Beltrum.

Tel.0544-48 1222
• Hotel-Rest, 't Hof van Gelre

Nieuweweg 36-38, Lochem,
Tel 0573-25 33 5 i

• ' f ' » " • «• •Informatiebijeenkoms
Uw bewegingsadvies op maat

Wilt u fit blijven, uw conditie verbeteren of enkele kilo's afvallen?
Voelt u zich soms moe en futloos, heeft u last van een te hoge werkdruk (stress)?

Dan is het tijd voor wat actie!
Met het nieuwe programma van Indoor Sport Vorden kunt u gecontroleerd sporten,

in ons vernieuwde centrum, buiten of thuis.
U zult uw doelstelling halen door een persoonlijke aanpak en advies van een van onze

bewegingsadviseurs.
• g ... . : . •

Laat u informeren over de vele mogelijkheden voor gezond en verantwoord bewegen.

Kom naar onze informatiebijeenkomst op:
zaterdag 3 november om 11.00 uur.

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden, telefoon 0575-553433, www.indoor-sport.nl

Consumptie-
aardappelen
Redstar en Bildtstar

20 kilo f 15,-
G.WOLSINK

Tolhutterweg 11,7261 KS Ruurlo

ll|, Wildkamp

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (OU.)

Tol. 0545-373795
• W»M (Gld.)

Tel. 03 14-6833 I 9
'www.wildkamp.nl

Concert
Vordens Mannenkoor

m.m.v.

Datum: 9-10 november 2001

voorverkoop:
VW Vorden
VW Hengelo (Gld.)
Garant Markt Wichmond d r u k k e r i j weevcrs

J SPANNEVOGEL

Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

voor uw

(taak)

houten meubelen

Openingstijden:
Donderdag:

1O.OO-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.0O uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.3O-16.OO uur
Of op afspraak.

Antiek-Curioöa Het Pakhuis 15oo^^eler
Varsseveldeeweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten



melk en zuivelproducten
: : : X. ; - :

Wat is de toekomst van de Neder-
landse koe? Het moet anders,
dat is wel duidelijk na de recente
BSE- en mond- en klauwzeeruit-
braken. Eind mei al kwam de
eerste toekomstvisie uit. Een
commissie onder voorzitter-
schap van oud-Rabotopman en
SER-voorzitter Herman Wijffels
adviseerde minister Brinkhorst
van Landbouw met richtlijnen
voor de veeteelt in 2010.

Sommige adviezen lijken direct af-
gekeken van de regels voor de bio-
logische landbouwsector: veeteelt
moet duurzaam en diervriendelijk
worden en veehouders moeten
concurreren op kwaliteit in plaats
van op prijzen. Maar wat is nou
diervriendelijk? Wanneer voelen
dieren zich prettig? Als ze zichzelf
kunnen zijn. Op de biologische
boerderij wordt daarom rekening
gehouden met de aard van het
beestje. Koeien zijn kuddedieren.
Ze hebben er een hekel aan om al-
leen te zijn. Binnen de kudde
heerst er een sterke rangorde,
's Zomers eet een koe wel 90 kilo
vers gras per dag Voor een goede
melkproductie krijgt ze daar nog
twee kilo krachtvoer zoals graan
en luzerne bij. Dit zijn voedings-
middelen met een hoog gehalte
aan eiwitten die bovendien mak-
kelijk opneembaar zijn. De verte-
ring ervan kost minder energie
dan de vertering van gras. Toch
zijn gras en hooi van essentieel be-
lang voor de gezondheid van een
koe. Haar hele spijsverteringsstel-
sel, met z'n vier magen, is er op ge
richt gras te verteren.

Veel zuivelproducten ontstaan
door de melk aan te zuren met
melkzuurbacteriën. De melk
wordt hierdoor lichter verteerbaar
en de (rechtsdraaiende) melkzuur-
bacteriën hebben een positief ef-
fect op de gezondheid. Ze bewo-
nen als het ware ons spijsverte-
ringsstelsel, waar ze ons helpen
voedingsmiddelen af te breken tot
opneembare stoffen. Bovendien
verdringen ze, door hun aanwezig-
heid, allerlei schadelijke micro-or-
ganismen zoals schimmels.

Kaas is het meest geconcentreerde
zuivelproduct. Voor een kilo kaas
is wel tien liter melk nodig. Kaas-
maken is een ingewikkeld proces,
waarbij de vaste stoffen in de melk
worden gescheiden van de vloei-
stof met behulp van stremsel. De
overblijvende vloeistof heet wei en
is op zich nog prima te drinken.
De wei van de Vordense biologi-
sche boerderij de Vijfsprong wordt
door een varkenshouder uit de
buurt aan zijn varkens gevoerd;
die groeien er prima van. Yoghurt
is een product dat ontstaan is in
warme streken. Het heeft dan ook
de hoogste rijpingstemperatuur
van alle zuivelproducten. De melk
wordt op de juiste temperatuur ge-
bracht en aangezuurd met een
mengsel van melkzuurbacteriën.
De exacte temperatuur en de sa-
menstelling van het zuursel, dus
het soort melkzuurbacterie dat ge-
bruikt wordt, bepalen de uiteinde-
lijke smaak van de yoghurt.

Kwark wordt normaliter gemaakt
op bijna dezelfde manier als kaas.

maar dan zonder te persen. Op de
Vijfsprong wordt kwark op een
heel andere manier gemaakt. De
melk wordt wel aangezuurd, maar
er wordt geen stremsel toege-
voegd. Om toch een deel van het
vocht uit de melk kwijt te raken
laat men de zure melk in een doek
uitlekken. Zo ontstaat een stevige,
dikke kwark zonder de wat stroeve
smaak die veel mensen niet zo
waarderen. Vijfsprong-kwark is
zacht en romig van smaak.

RECEPT:
KWARK-DRIE-IN-DE-PAN
MET BRAMEN
175 g bloem - lfr theel. bakpoeder -
1 groot ei - ca. l dl. melk - 2 dl vol-
le kwark - 1J2 theel. vanillepoeder -
2 theel. geraspte citroenschil - 3
eetl. rozijnen - ca. 40 g boter - verse
bramen of een sausje van ver-
warmde bramenjam met een
scheutje vers sinaasappelsap

Bloem en bakmeel boven een kom
zeven, ei en een scheutje melk er-
door mengen. Rest van de melk en
de kwark geleidelijk toevoegen en
blijven roeren tot een glad beslag
ontstaat. Vanillepoeder, citroen-
schil en rozijnen erdoor roeren.
Klontje boter smelten in een koe
kenpan en drie bergjes beslag in
de pan schappen. Drie-in-de-pan
aan beide zijden mooi bruin en
gaar bakken. Warmhouden in een
lauwe oven.

Op dezelfde manier nog 9 stuks
bakken. Serveren met de bramen
en een extra schepje kwark.

Grootscheepse wervingscampagne
medewerkers Thuiszorg. Iets voor U?

Mevrouw Goorman brak haar pols en mist de kracht om haar kousen aan te trekken. "Ik ben blij dat Maartje
me daarbij helpt", aldus mevrouw Goorman

"Steeds meer mensen kiezen er-
voor om zo lang mogelijk zelf-
standig te wonen. Liefst blijven
ze in hun vertrouwde omge-
ving, in hun eigen huis. Daar-
door hebben we te maken met
een groeiende vraag naar ver-
zorging thuis terwijl we daar-

naast te maken hebben met een
toenemende vergrijzing van de
bevolking", aldus Gerard Brem-
mers, centrummanager van
Thuiszorgcentrum Zutphen.
"Voor het leveren van deze ver-
zorging hebben we medewer-
kers nodig. Omdat het werven

van mensen die in de zorg wil-
len werken steeds moeilijker
wordt starten we een uitgebrei-
de wervingscampagne."

Mensen zullen de Thuiszorg te-
genkomen op straat, op de markt,
op affiches in wachtkamers en

supermarkten. Tevens worden in-
formatiebijeenkomsten georgani-
seerd. "De campagne wordt groots
opgezet in de hoop dat mensen re
ageren; ook mensen die geen
werkervaring in de zorg of hele-
maal geen werkervaring hebben.
Iedereen die belangstelling heeft
voor het werken in de zorg, is van
harte welkom. Het zou mooi zijn
als we er collega's bij krijgen, zo-
dat we onze cliënten binnen de re
gio Zutphen de zorg kunnen leve
ren die nodig is. Daarnaast is het
belangrijk om voldoende mede-
werkers te hebben zodat ons per-
soneel niet overbelast raakt. Al-
leen dan kunnen we ons werk
goed doen", aldus Bremmers.

MET EN VOOR MENSEN
Onderdeel van de wervingscam-
pagne is een pagina vol verhalen -
zie verderop in deze krant - van
mensen die werken in de zorg.
Ook Maartje Garsen werkt in de
zorg, als verzorgende D. Voordat
Maartje bij de Zorggroep ging wer-

ken, werkte ze als groepsleidster
en als bejaarden verzorgster. "Het
allerbelangrijkste om dit werk te
kunnen doen is datje van mensen
houdt. En dat je zelfstandig en
flexibel om kunt gaan met de ver-
schillende situaties die je aan-
treft." Belangrijk is ook om te we
ten dat de verzorgenden er niet al-
leen voor staan. "Met collega's wis-
selen we onze verhalen uit. We bie
den elkaar een luisterend oor en
staan elkaar in moeilijke situaties
bij', aldus Maartje.
"Wat ik doe? Mensen helpen met
dingen die ze zelf niet (meer) kun-
nen. En mensen stimuleren om
zelf weer dingen te doen, overi-
gens zonder ze te betuttelen."

De dagen zijn heel afwisselend;
ontbijt maken, koffie zetten, huis-
houdelijk werk, maar ook medi-
cijncontrole en mensen verzorgen.
"Je weet nooit wat je precies aan-
treft, maar dat is ook het leuke
van het werk. De mensen zijn blij
datje komt, heerlijk is dat."

Toneelspelen & Hieatermaken
Cursus Toneelspelen & Theater-
maken in het dorpscentrum
op woensdagmiddag van 31
oktober tot en met 19 december
(8 lessen). Deze cursus is speci-
aal voor kinderen van 7 t/m 9,
10 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar.

Plezier staat voorop in de cursus
theatermaken, in de 8 weken leert
men aan de hand van speloefe-
ningen & dramaopdrachten onze
vrijheid kennen op het toneel.
Vanuit ontspanning en inspan-
ning in samenwerking met ons
instrument, namelijk ons lichaam,
stem, gevoel & verstand gaan we
op avontuur in de wereld die
theater heet. De lessen zullen naar
leeftijd worden aangepast. Begrip
van vertrouwen, samenspel, ver-

beeldingskracht, creativiteit en
uitdrukkingsvaardigheid staan
centraal. Voor de eerste samen-
komst woensdagmiddag 31 okto-
ber vraagt men iets! van jezelf mee
te nemen, bijvoorbeeld je lieve-
lings schoenen, songtekst, jurk.
makeup, speelgoed, knuffel, foto
of zoals je zelf wilt. De laatste les
19 december zal men een presen-
tatie geven van de reis door het
theater voor familie & vrienden.
De cursus wordt verzorgd door
Lotte van Dam, sinds 1988 actiefin
het Theater als actrice, Theater-
maakster en Docent Drama.
Als je zin hebt in toneelspelen,
kom dan woensdagmiddag naar
het dorpscentrum in Vorden. Ik
zal er zijn... Voor info tel. 555401.
(Zie ook de advertentie.)

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is 'op woensdag 7 no-
vember a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte
feuille heeft.

Het spreekuur is op woensdag-
avond 7 november a.s. op het Ge-
meentehuis. Om vooraf telefo-
nisch aan te melden dient men
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA) tel. 55 11 57.

Ledenbijeenkomst PCOB

Eén aap eet één noot
Ja, u raadt het goed, dat is de
aap en de noot van het bekende
leesplankje: 'Aap noot mies'. De
heer R. Zijlstra, oud-onderwij-
zer, uit Zwolle hield op donder-
dagmiddag 25 oktober voor de
PCOB een lezing met dia's over
het leven en werk van Cornelis
Jetses, geboren in 1873.

Meester Zijlstra had deze middag
geen kind aan zijn bejaarde, aan-
dachtig luisterende klas. 'Weet u
zich nog de eerste schooldag en de
juf van de lagere school te herin-
neren?' Zo riep dhr. Zijlstra aan de
hand van leesplankjes, leesboekjes
en schoolplaten van Jetses de sfeer
op van onze vroegste schooljaren.
Wist u dat er naast het meest be
kende leesplankje: 'Aap, noot
mies' ook een R.K.- en een Indone
sische versie is geweest?

Interessant was hoe de heer Zijls-
tra ons liet zien wat de bekende
schoolplaten eigenlijk voor func-

tie hebben gehad, namelijk: Uit-
gangspunt voor verhalen vertellen
om zo de kinderen de wereld te la-
ten verkennen. Let u maar eens op
als u nog eens zo'n plaat ziet! Er
staan dingen op die eigenlijk heel
onlogisch zijn of gewoon niet kun-
nen. Ploegen, zaaien, maaien, oog-
sten, koren malen, enz. Allemaal
op een tekening te zien. Vogels die
niet wegvliegen en haasjes die rus-
tig blijven zitten tot de meester is
uitverteld.

Cornelis Jetses heeft behalve deze
leermiddelen ook veel boeken geïl-
lustreerd, waarvan de meest be-
kende zijn: 'Afke's tiental' van
Nienke van Hichtum en 'Het
Groot Vertelboek der Bijbelse Ge-
schiedenis' van Anne de Vries.

Tot het einde toe wist de spreker
zijn klasje te boeien met zijn be-
vlogen verhaal over deze begaafde
kunstenaar. ^Kortom een goede,
nostalgische middag.



RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 10,00

SPEKLAPPEN 1 kg 7,95

GEKRUID GEHAKT 1 kg 6,95

VERSE, DROGE of
ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10,00

POULET of
HACHEEVLEES 1 kg 10,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 2,45

lOOgrCASSELERRIB 2,95

lOOgrVARKENSROLLADE 2,45

NU VOOR

Let op: Ding nu mee naar een 5-delige R.V.S. pannenset
Bij aankoop van een Vleeswarenpakket of 2 soorten vleeswaren
ontvangt u een Deelname-formulier.

Elke week op de markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF

Winnaars puzzel
Kinderboekenweek

in bibliotheek Vorden

Alle kinderen konden meedoen aan een
puzzel. Veel kinderen hebben

meegedaan en de 3 prijswinnaars zijn:
Marieke (1e prijs)

Remco Aalbers (2e prijs)
Lieke Veenendaal (3e prijs).

Zij kunnen hun prijs in de bibliotheek
afhalen.

Openbare bibliotheek Vorden

Voor het
afdekken van

aardappelen en
bieten hebben

wij 2e keus
landbouwfolie

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Friends

The Zoo
Boulevard

Sixx
JenRog

V-Male
P.P.M. Band

Zondag tussen 21.OO en 21.3O uur gratis entree
,Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

. , : > . , uitgezonderd *avonden

i n "Tol ij n:

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.

drukker i j

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.

Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Pcrstbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax(0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

diabetes
Collecteweek

28 oktober t/m 3 november 2001

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

hart- en bloedvaten, met

de ogen of nieren.

Problemen die soms

ingrijpend zijn voor

diabeten en de naaste

omgeving. Verder

onderzoek moet

oplossingen brengen.

Help het onderzoek.

Geef aan de collectant!

l Diabetes Fonds

GIRO 5766

Een actie van het Diabetes Fonds
info@diabetesfonds.nl - www.diabetesfonds.nl



(advertorial)

Thuiszorg: Achter iedere deur
een andere uitdaging. Iets voor u?
"Thuiszorg is elke keer anders, achter elke deur tref je een andere situatie, omdat elk mens
uniek is. Zorgen voor mensen in een vertrouwde omgeving met hun eigen spullen. Aan het
werk voor en met die mensen; van een schone was tot een goed gesprek."

ZorgGroep Oost-

Gelderland is in 1993

ontstaan uit een fusie

tussen een aantal

organisaties op het

gebied van thuiszorg en

maatschappelijk werk.

Sinds l januari vorig jaar

werkt ZorgGroep

Oost-Gelderland samen

met thuiszorgorganisatie

Hameland van Nispenhof

in de vorm van een

concern genaamd Zorg-

groep Oost-Nederland.

Begin 2001 sloot ook

Stichting Ouderenzorg

Ruurlo-Vorden

(verzorgingshuiszorg)

zich aan bij het

concern Zorggroep

Oost-Nederland.

Per l oktober is

Stichting Sorgh-Saem

gefuseerd met de

ZorgGroep.

"Ik werk het liefst in een gezin met kinderen", aldus Lilian.

"Af en toe denk ik 'hoe kan dit nou'

en dan probeer ik me voor te stellen hoe het is

om te leven zoals mijn cliënt leeft.

Als je dat doet, worden dingen soms ineens

zomaar duidelijk."

Thuiszorgcentrum Zutphen

zoekt Alpha-helpenden,

thuishulpen en verzorgenden

ZorgGroep Oost-Gelderland heeft als doel om cliënten te
ondersteunen, zodat zij zelfstandig en met zelfvertrouwen
door het leven gaan, ondanks bestaande belemmeringen en
onzekerheden.

Een Alpha-helpende verricht huishoudelijke hulp bij mensen thuis
die door bepaalde beperkingen niet (meer) alle huishoudelijke taken
zelf kunnen verrichten. Een Alpha-helpende wordt door bemiddeling
van ZorgGroep Oost-Gelderland in contact gebracht met de cliënten
en is in dienst van de cliënt.

Een thuishulp ondersteunt bij die werkzaamheden in het huis-
houden, die de cliënt of andere gezinsleden zelf niet meer kunnen
uitvoeren. De hulp bestaat met name uit huishoudelijke werkzaam-
heden. Daarnaast kan het ook om verzorgende werkzaamheden of
begeleidende activiteiten gaan.

Een verzorgende verricht naast huishoudelijke werkzaamheden ook
verzorgende taken bij mensen thuis die de dagelijkse lichamelijke
verzorging niet meer aankunnen. Verder begeleidt een verzorgende
in het leren omgaan met een ziekte en helpt ze hulpmiddelen zo
goed mogelijk te gebruiken.

Verzorgende C, Lilian Wattel:

"Ik loop echt niet de hele
dag te poetsen en te boenen
Lilian Wattel deed tien jaar
geleden vakantiewerk en is
zoals ze zegt "blijven hangen".
Haar voorliefde gaat vooral uit
naar het werken in een gezin.
"Dat kun je kenbaar maken en
daar houdt de leiding dan
zeker rekening mee. Dus kom
ik vaak terecht in gezinnen met
kinderen. Het duurt meestal
heel lang voordat mensen om
hulp vragen. Ga jezelf maar na,
er komt ineens een vreemde
binnen die aan je spullen zit,
omdat je het zelf niet meer
kunt. Dat is echt niet zo gemak-
kelijk", aldus Lilian.

"Mensen denken vaak dat ik de
hele dag loop te poetsen en te boe-
nen. Ik vind het beter om te zeg-
gen datje als het ware tijdelijk de
rol van de moeder overneemt. Het
huishouden draaiende houden
is een hele organisatie, maar
daarnaast spelen er meestal ook
andere problemen. Anders zou ik
eenvoudigweg helemaal niet in
het gezin komen. Vergeet niet dat
veel mensen de vraag om hulp zo
lang mogelijk uitstellen. Niemand
krijgt hulp van ons voor de luxe,
je moet echt wel iets mankeren.
Dus naast het huishoudelijke

gedeelte, begeleid ik in gezinnen
ook vaak de ouder(s) met hun
kind(eren)."

Stukje bij beetje
Momenteel werkt Lilian in een
gezin met vier kinderen waar de
vader ernstig ziek is. Maar ze
werkt ook in een gezin met drie
kinderen waarvan de moeder weer
thuis is na een psychiatrische
opname en bij een cliënt met een
gebroken heup. "Vaak maken wc
samen een soort weekschema,
zodat de mensen stukje bij beetje
de draad weer zelf op kunnen pak-
ken. De situaties geven al aan dat
je naast huishoudelijk werk ook
zeker aan verzorging en begelei-
ding doet. Bovendien moetje bij
huishoudelijk werk altijd alert
zijn op je houding, oppassen dat
je jezelf niet overbelast. Maar ook
daar raak je aan gewend. En als je
ziet hoe blij de mensen zijn met
de hulp, dan weetje waar je het
voor doet. Dat is echt geweldig."

Heeft u interesse om te werken
als verzorgende C, dan kunt u
voor meer informatie bellen met
0900 - 235 96 69 (f 0,22 / € 0,10 p/min)
op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Salarisgegevens

De afdeling Zorg van de ZorgGroep biedt diverse thuiszorg-
diensten aan; Alpha-hulpverlening, huishoudelijke dienstverle-
ning, verzorging, verpleging, gespecialiseerde thuisverzorging en
specifieke zorg.

Salarisgegevens bruto per maand bij een fulltime dienstverband variërend tussen

Thuishulp A
Verzorgingshulp
Verzorgende C
Verzorgende D

ƒ 2.680-3.552
ƒ2.871 -3.883
ƒ 2.998 - 4.099
ƒ 3.138-4.321

€1,216,11 -1.611,66
€ 1,303,02- 1.762,22
€ 1,360,51 -1.860,09
€ 1,424,16 -1.960,69

Als u in dienst komt bij de ZorgGroep wordt een arbeidsovereenkomst
gesloten conform de CAO Thuiszorg.

Een Alpha-helpende verdient ƒ 17,17 / € 7,79 per uur (inclusief vakantie-
geld). Dit bedrag is belastingvrij als u niet meer dan 11,5 uur per week
werkt en geen andere inkomsten heeft. Indien gewenst, kunt u gebruik
maken van de mogelijkheid om u te verzekeren voor ziektewet, WAO
en WW.



Thuishulp A, Thea van der Schaaf:

"In plaats van kantoren schoon te maken
leek 't me leuk om iets met mensen te doen
Thea was al geen onbekende bij
de ZorgGroep. Jarenlang maak-
te ze Thuiszorgcentra schoon.
"In plaats van kantoren schoon
te maken, leek het me leuk om
met mensen te werken, iets
voor mensen te doen."
Thea werd goed geïnformeerd
voordat ze aan de slag ging. "Maar
ook al krijg je veel informatie, het
gaat erom dat het klikt. Ik vond
het in het begin een hele verande-
ring. Gelukkig kon ik mijn twijfels
en onzekerheid kwijt aan mijn
collega's. Ik kon mijn verhaal
vertellen en er werd niet alleen
goed geluisterd, maar ook echt
ondersteuning gegeven."

Inmiddels is Thea anderhalfjaar
aan het werk als A-helpende. "Ik
vind het eigenlijk elke dag leuker.
Van het begin af aan heb jk
gezegd dat ik liever met oudere
mensen werk dan met gezinnen.
Ik zit liever in wat rustiger vaar-
water. Nu werk ik twee keer per
week bij meneer Schreuder."
Meneer Schreuder is ten gevolge
van een ongeluk met zijn fiets een
tijdje bewusteloos geweest.
Sindsdien laat zijn geheugen hem
af en toe in de steek. "Meneer
Schreuder ziet er graag verzorgd
uit en daar help ik een handje bij.
Ik zorg ervoor dat hij regelmatig

"Eigenlijk vind ik hel werk dkc dag leuker", aldus Thea.

naar de kapper gaat en dat hij er
netjes uitziet. We kunnen het
goed met elkaar vinden; hij is blij
dat ik kom en ik vind het fijn om
met mensen te werken."

Levenservaring
Elke dag is anders en dat vindt
Thea het leuke van het werk. "Ik
ben zelf 52 jaar en dat is zeker
een voordeel. Je hebt op deze leef-
tijd levenservaring en het is mooi
om dat in te zetten voor dit dank-
bare werk. Ik ben ook rustiger
geworden. Vroeger ging ik er
tegenaan van 's morgens vroeg tot

's avonds laat. Nu heb ik geleerd
rustiger te zijn en leer ik elke dag
weer." Thea doet de was, meneer
Schreuder hangt de was op en
strijkt de boel weg. Een mooi
voorbeeld van hoe je cliënten kunt
stimuleren om die dingen te doen,
die ze zelf nog kunnen. "En ik
vind het ook heel leuk om te
doen", besluit meneer Schreuder.

Heeft u interesse om te werken

als thuishulp A, dan kunt u

voor meer informatie hellen mei

0900 - 235 96 69 (f 0,22 / € 0,10 p/min)

op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Alpha-helpende, Annemarieke Buis:

"Elke huishouding
en ieder mens is anders

"De cliënt geeft aan wat er gedaan moet worden.

Dat is het uitgangspunt", aldus Annemarieke.

Toen Annemarieke Buis vier
jaar geleden net gescheiden
was, wilde ze graag aan het
werk. Ze was toen 37 jaar en
ging aan het werk op een
kantoor, "maar dat was niets
voor mij", aldus Annemarieke.
Via via kwam ze bij de Alpha-
hulp terecht en dat bevalt haar
erg goed.

"Je komt bij de mensen thuis in
steeds verschillende situaties. Dat
was in het begin wel even wennen.
Ik weet nog goed toen me voor het

eerst gevraagd werd om iets uit de
kast te pakken, dat vond ik erg
vreemd. Maar na een tijdje weetje
precies waar de spullen liggen die
je nodig hebt en leer je de mensen
beter kennen. Het is belangrijk in
dit werk dat je de mensen goed
kent. Ik ben er om de mensen te
helpen in hun eigen huis. Zij
geven aan wat er gedaan moet
worden. Dat is het uitgangspunt",
aldus Annemarieke.

Annemarieke heeft twee kinderen
en vindt het prettig om voor

oudere mensen te werken.
Sinds een halfjaar werkt ze bij
mevrouw R. Stok - van Driest die
wegens artrose en reuma steeds
moeilijker uit de voeten kan.
"Annemarieke werkte al geruime
tijd bij mijn zus en ik vind het
heel plezierig dat Annemarieke
wekelijks komt. Vooral stofzuigen
is een karwei dat ik niet kan",
geeft mevrouw Stok aan. "Het
werk is overal in wezen hetzelfde,
maar is toch overal weer anders,
omdat je met mensen werkt",
aldus Annemarieke. "De een vindt
het prettig als ik elke twee weken
de ramen zeem en de ander vindt
het wel best als het eens in de
twee maanden wordt gedaan. Dat
spreken we met elkaar af. De
cliënt bepaalt wat er gedaan moet
worden. En natuurlijk vind ik ook
niet alles even leuk. Afwassen is
beslist niet mijn favoriete bezig-
heid, maar je pakt gewoon aan.
Het werk is nooit eentonig en je
krijgt er heel veel voor terug; een
hoop levenservaring", besluit
Annemarieke. .

Heeft u interesse om te werken

als Alpha-helpende, dan kunt u

voor meer informatie bellen met

0900 r 235 96 69 (f 0,22 / € 0,10 p/min)

op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Gebied van Thuiszorgcentrum Zutphen

Bijeenkomsten

Werk in de zorg bij u in de buurt

Binnenkort worden bij u in de buurt informatiebijeen-
komsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
iedereen die (nader) wil kennismaken met de ZorgGroep of
op zoek is naar een baan bij de thuiszorg. Kortom, iedereen
die belangstelling heeft, is van harte welkom tijdens deze
bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gehouden in
Vorden dinsdag 6 november om 20.00 uur in het gebouw van
de ZorgGroep aan de Zutphenseweg l c.
Gorssel woensdag 7 november om 11.00 uur in
Den Oldenhof aan de Hoofdstraat 45.
Zutphen zaterdag 10 november om 11.00 uur en donderdag
15 november om 20.00 uur in de vergaderzaal van het
Thuiszorgcentrum aan de Ooyerhoekseweg 6.
Lochem dinsdag 13 november om 20.00 uur in het
ZorgGroepgebouw aan het Groene Kruisstraatje 2.

De bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

In de regio Twello/Voorst zoeken wij alléén Alpha-helpenden.
De bijeenkomst in Twello op donderdag 8 november om 20.00 uur
in de vergaderzaal van het kantoor aan de Duistervoordseweg 57 is
dan ook alleen gericht op informatie over het werken als
Alpha-helpende.

BON

Wilt u informatie over bestaande vacatures

of bent u sowieso geïnteresseerd in een baan

bij Thuiszorgcentrum Zutphen,
dan kunt u bellen met 0900 - 235 96 69 (ƒ0,22 /€ 0,10 p/min)
op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. U kunt ook via deze bon
informatie opvragen.

Graag ontvang ik meer informatie over het werken bij
Thuiszorgcentrum Zutphen

Naam

Adres ^_______

Postc.+ Woonplaats

Tel.

U kunt deze bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar:
ZorgGroep Oost-Gelderland, Afd. Zorg Thuiszorgcentrum Zutphen,
Antwoordnummer 51, 7000 WB Doetinchem.



Herfstbuitenrit Jubüeumtentoonstelling
gouden 'De Vogelvriend'

Eén van de hoogtepunten voor
de jeugdleden van LR en PC
De Graafschap is de jaarlijkse
buitenrit.

Maandag 22 oktober verzamelden
meer dan 20 jonge ruiters zich bij
de manege aan de Hamelandweg.
Onder leiding van oudere en erva-
ren leden werd begonnen aan een
tocht van plm. anderhalfuur door

de Vordense bossen. Na het mid-
daguur werd de groep ontvangen
op de boerderij van de fam. Heuve
link aan de Oude Borculoseweg.
Voor de paarden rust, hooi en
water; voor de ruitertjes stonden
de pannenkoeken klaar welke een
gretige aftrek vonden.

De terugreis leidde weer langs een
andere bosrijke route en eindigde

bij de manege, waar de ouders
klaarstonden om hun kroost met
viervoeter op te vangen.

Ditmaal geen bekers en rozetten,
doch aan de reacties van de deel-
nemers was duidelijk het plezier
af te lezen. Aktiviteitenkommissie
en bestuur kunnen terugzien op
een geslaagde jeugd-vakantie akti-
viteit.

Vorden' huldigde jubilarissen

De jubilarissen met links de voorzitter dhr. H. Vrielink

De voetbalvereniging "Vorden"
heeft zaterdagavond tijdens de
jaarlijkse feestavond in de zaal
van t' Pantoffelrje een aantal ju-
bilarissen gehuldigd. Ap Nijen-
huis werd vanwege zijn gouden
jubileum even apart door voor-
zitter Herman Vrielink in het
zonnetje gezet. In de loop der
jaren heeft Ap N ij en hu i s zich
bij zonderlij k verdienstelijk ge-
maakt voor "Vorden".

Zijn actieve voetballoopbaan be-
gon op 11 jarige leeftijd toen hij lid
werd van SVBV uit Barchem. Mede
door toedoen van zijn "buurman"
Jan Lindenschot werd hij op 13 ja-
rige leeftijd lid van "Vorden", waar

hij gedurende 12 jaar deel heeft
uitgemaakt van de selectie van het
eerste elftal. In 1966 kwam, zo leek
het, een einde aan zijn carrière
toen hij in een competitiewed-
strijd een been brak. Het herstel
vergde bijna eenjaar.

Toch knokte hij zich terug en
speelde hij daarna nog een aantal
jaren in het tweede team en later
in de veteranen. Daarnaast maakte
Ap Nijenhuis zich onder meer ver-
dienstelijk als leider van Vorden A
en diverse seniorenelftallen. Bij de
viering van het 40 en 50 jarig be-
staan maakte hij deel uit van de ju-
bileumcommissie. Momenteel is
hij leider van het derde elftal en

een enthousiast supporter van het
eerste team. Voor echtgenote Joke
waren er bloemen.

Deze avond werden tevens een ze-
stal leden, vanwege hun 25 jarig
lidmaatschap gehuldigd. Dit wa-
ren Jan Groot Jebbink, Reza van
Houte, Bert Huetink, Frank Rou-
wenhorst, Gerrit Dekkers en Harry
Oosterink. Ook voor hen een per-
soonlijk woord van voorzitter Her-
man Vrielink.

Behalve het officiële gedeelte na-
tuurlijk volop feest met een optre-
den van Johan Stapper. Zijn 'ever-
greens' gingen er bij de aanwezigen
weer in als koek.

De vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' vierde het afgelopen
weekend haar gouden jubi-
leum met een nationale ten-
toonstelling in de zaal van het
pannekoekenrestaurant 'Kra-
nenburg". Daar waren in totaal
ruim 900 vogels te bewonderen
die niet alleen door leden van
'De Vogelvriend' werden geëx-
poseerd, maar afkomstig ware
uit diverse clubs uit Twente en
de Achterhoek.

Wethouder Henk Bogaard opende
de tentoonstelling, waarbij hij
terloops aanhaalde dat de eerste
tentoonstelling, 50 jaar geleden
door een loco-burgemeester (GJ.
Weustenenk.red.) werd geopend.
Voorts dook Bogaard nog even in
de geschiedenis van 'De Vogel-
vriend'. Voor deze nationale ten-
toonstelling heeft de gemeente
Vorden een subsidie verleend van
500 gulden.

'Om daarmee het belang aan te ge
ven die 'De Vogelvriend' voor de
Vordense gemeenschap heeft', zo
sprak wethouder Bogaard. Het be-
stuur van de club was content over
het bezoekersaantal voor deze ju-
bileumtentoonstelling.

DE UITSLAGEN WAREN
ALS VOLGT:
Hoofdgroep D Kleurkanaries:
Eerste prijs voor: E.Korenblik, Lo-
chem; M.B. Borgonjen, Lochem;
GJ A Jansen, Steenderen; GJ. Leef-
lang, Eefde; BAM. Horsting, Vor-

den (2x). Tweede prijs: H. Addink,
Zutphen; HJ. Eggink, Ruurlo;
BA.M. Horsting, Vorden (2x).

Hoofdgroep E Postuur: Eerste prijs
voor: R.W.C. Ellenkamp, Vorden;
WA. Berendsen, Vorden (2x). Der-
de prijs voor: M.H.W Borgonjen,
Lochem; WA. Berendsen, Vorden.
Hoofdgroep F Exoten: Eerste prijs
voor BA.M. Horting, Vorden; HJ.
Ellenkamp, Vorden; Tweede prijs
voor H J. Ellenkamp, Vorden.

Hoofdgroep GH Cultuur: Eerste
prijs voor BA.M. Horsting, Vorden
(2x).
Hoofdgroep I Grasparkieten: Eer-
ste prijs voor: H. Zonnebelt, Warns-
veld; H. Bierhof, Zutphen. Tweede
prijs voor: C. Bink, Wichmond; H.
Bierhof, Zutphen.

Hoofdgroep J Agaporniden: Eerste
prijs voor: H.L. Harmsen, Vorden;
C. Bink, Wichmond. Tweede prijs
voor: C. Bink, Wichmond (2x). Der-
de prijs voor: DJ. Harmsen, Vor-
den; WJ.M. Peters, Vorden.

Hoofdgroep KL Grote Parkieten:
Eerste prijs voor: H.Jansen, Vierak-
ker; HJ. Blikman, Ruurlo (2x); R.
Rensink, Wichmond.Tweede prijs
voor: H. Harmsen, Vorden; DJ.
Harmsen, Vorden; W.J.M. Peters,
Vorden (2x); H. Jansen, Vierakker.
Derde prijs voor H. Harmsen, Vor-
den; WJ. M. Peters, Vorden.

Hoofdgroep O Duiven: Eerste prijs
voor JJ. Hissink, Zutphen.

Vrijdag 19 oktober
Donderdag 18 oktober is een bij de
Aldi geparkeerde auto beschadigd
geraakt door een onbekend voer-
tuig. De Opel Corsa stond gepar-
keerd op de parkeerplaats van de
Aldi tussen 17.30 en 17.40 uur.
Toen de bestuurder bij de auto te
rugkwam zag ze dat het rechter
achterscherm gedeukt was en er
flinke krassen op zaten.

Op de Eikenlaan heeft zich een
eenzijdig ongeval voorgedaan. De
bestuurder van de personenauto
slipte op het natte wegdek, waar-
door hij de controle over zijn voer-
tuig verloor. Hierdoor botste hij
met zijn auto tegen een boom. De
bestuurder bleef ongedeerd, maar
de auto raakte flink beschadigd.

Zaterdag 20 oktober
Op de Ruurloseweg is een passé
rende fietser gebeten door een
hondje. Ze hield er een wond aan
haar linker enkel aan over.

Maandag 22 oktober
Tijdens de nachtelijke uren zijn 6
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Op de Ruurloseweg zag de politie
een jongen op een bromfiets een
vrachtauto met behoorlijke snel-
heid en veel lawaai inhalen. De
jongen werd staande gehouden en
de bromfiets is in beslag genomen.
De bromfiets is intussen aan een
technisch onderzoek onderwor-
pen. De bromfiets had een te hoog
vermogen. De bestuurder heeft
een afstandverklaring voor de uit-
laat moeten tekenen. Ook heeft hij
een boete van ƒ 90,- gekregen.

Op de Hackfortselaan stopte de be-
stuurder van een personenauto
om een naderende ambulance
voor te laten gaan. De achterop ko-
mende bestuurder zag dit te laat
en botste achterop zijn voorgan-
ger. Er raakte niemand gewond, er
was alleen materiële schade.

Dinsdag 23 oktober
Aan Het Karspel is ingebroken in
diverse personenauto's. Uit de au-
to's zijn autoradio's weggenomen.
Aan de auto's werden behoorlijk
wat vernielingen aangebracht.

Woensdag 24 oktober
Op de Christinalaan is een waar-
schuwing gegeven aan een Hove
niersbedrij f, men was een boom
aan het kappen waar vel een kap-
vergunning was afgegeven door de
gemeente maar waar van de be
zwaartermijn van zes weken nog
niet was verstreken. Aanvragers/
verkrijgers van een kapvergunning
dienen een termijn van zes weken
in acht te nemen. Dit om mensen
die bezwaar willen maken daarvoor
de gelegenheid te geven. Anders
volgt mogelijk een proces-verbaal.

Op de Overweg is een geparkeerde
auto beschadigd geraakt. De auto
stond hier geparkeerd. Toen de be
stuurder bij de auto terugkwam
zag ze dat er een deuk achter in de
bumper zat.

Vrijdag 26 oktober
Brand, Ruurloseweg 19.40 uur. In
een grote loods ontstond brand
door kortsluiting in een zaagma-
chine. De brand werd snel ontdekt
en de schade bleef beperkt.

De ruit van een auto aan de Dorps-
straat werd ingeslagen tussen
10.45 en 15.30 uur en de autora-
dio/cd-speler (waarde bijna ƒ 900,-)
werd uit het dashboard gewrikt.

Gevonden voorwerpen miv. 11-10
Sleutelbos met een mesje en twee
sleutels eraan; sleutelbos met 5
sleutels en een leren label.
Verloren voorwerpen md.v. 11-10
Ouderwets model portemonnee,
bruin/zwart.

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



Bodyfashïon de Iclolc rond

voor elk moment van de dag
Bodyfashion is veel meer dan alleen prachtige
mode. Het is de basis om je dag en nacht com-
fortabel te voelen. Het verwent de huid, verzorgt
het lichaam, ondersteunt en accentueert daar
waar gewenst, het decoreert, onthult en comple-
teert het uiterlijk, op elk moment van de dag.
De nieuwe tweede-huidmode is multifunctioneel
en veelzijdig. Het is dan ook zonde de hele dag in
een en dezelfde outfit door te brengen. Gebruik
de functies van bodyfashion, ontdek de vele ver-
schillen, geniet van de mogelijkheden. In de Week
van de Lingerie komt de tweede huid tot leven en
laat de nieuwste ondermode, lingerie, nachtkle-
ding en beenmode zijn beste kant zien. Voor elk
moment.

Ontwaak, ontspan en bepaal je
ritme. Pluk de dag vanaf het eer-
ste moment met de nieuwste
ondermode. Eerst rustig wen-
nen, in behaaglijke basics. Een
fleece of geruwde katoenen
kamerjas, een lekkere home-
dress. Verzorg je lichaam en
maak je keus. Mooie tops en
hemdjes in soepele microkwali-
teiten, soms met een onzicht-
baar ingebouwde beha. Slips in
elke denkbare vorm, maar
bovenal zacht, glad en comfor-
tabel. Superzachte beha's, met
hartvormige decolletés, die
naadloos en onmerkbaar de juis-
te steun en comfort bieden. En
de man? Hij kiest voor nauw
aansluitende boxers of slips en t-
shirts, met een ronde of kleine

V-hals. Ook voor hem gladde,
glanzende microkwaliteiten.
Heb je moeite met wakker wor-
den, dan zijn de prachtige nieu-

we kleuren de beste manier om
de ogen te openen. Lime, knal-
roze, oranje, warm bordeaux en
frisse pastels als lila en roze.
Tinten waar je ochtendhumeur
op slag mee verdwijnt. Voor de
man blijft fris wit en decent
zwart favoriet. Maar de meer
modebewuste man hult zich
anno 2001 in glanzend zilver-
grijs en legergroene tinten. Of

kiest voor ondermode met
opvallende grafische prints in
blauw of rood. Nieuw voor de
man - en misschien even wen-
nen - zijn de cyclaamrode en
bruine tinten of spannende
changeantkleuren. De man
heeft deze inmiddels gretig
omarmd in bovenkleding, dus
waarom niet ook voor daaron-
der. Heel jong en trendy!

Na het werk:

vrij zijn en vrij voelen
Naast hard werken willen we
ook rust en vertier. Gewoon
ongecompliceerd genieten.
Daarvoor halen we een speciaal
tenue ujt de kast. Noem het de
zien-en-gezien-worden look.
Lekker lui loungen in wijdval-
lende wikkelstoffen en trendy
homewear. Of comfortabele
ondermode voor lange wande-
lingen. Het modebeeld is rustig,
stijlvol en heeft veel aandacht
voor subtiele details. Maar let
op, volgend voorjaar komt er veel
goud om de hoek kijken. En wel

in de vorm van printjes, in brei-
sels of in netstoffen.
We zien ook compleet nieuwe
stoffen en structuren die nog
niet eerder voor onderkleding
zijn gebruikt, zoals suède- en
ribkwaliteiten.

Vooral de tieners zijn goed
bedeeld. Veel leuke mode in
kleine maatjes, AA-cups. Juist
omdat ze al vroeg een eigenzin-
nige visie op mode hebben, wor-
den ze op hun wenken bediend
met een kleurrijk aanbod.

Kleed je aan schat
aan naar

Na een periode waarin we en
masse de pyjama hebben ver-
bannen, verwerft nachtkleding
weer een nieuwe plek in en
rondom ons bed. Het noncha-
lante, versleten ï-shirt is passé.
Softwear heeft zijn intrede
gedaan. We hebben behoefte
aan zachte, koesterende stoffen
zoals jersey en velours, waarmee
de stress van ons afglijdt. En
daarvoor zien we een hele nieu-
we kledinglijn. Onder de noe-
mer nachtmode kunnen we kie-
zen uit allerlei kledingstukken

die we bij elkaar kunnen dragen
en vervolgens naar keuze kun-
nen aan- of ui t t rekken.
Wijdvallende broeken met tun-
neltouwtjes, capribroeken, tunie-
ken, tops en t-shirts, slipdresses
en elegante nachthemden, soms

met bijpassende omslagdoeken
en anoraks.
Kledingstukken die niets meer
met oubolligheid hebben te
maken, maar juist tegemoet
komen aan onze moderne
levensstijl rond de nachtelijke
uurtjes.
Ontspannen en behaaglijk, en
tegelijk verleidelijk en sexy.

How to dress tof
success
Welk beroep je ook hebt, zet de eisen die je
werk aan jou stelt eens op een r i j t je . Kik
beroep vraagt om een eigen kledingstijl . Of
dat nu representatief, functioneel of beide
is. Je kleding is de weerspiegeling van je per-
soonlijkheid. Laat je leiden door de steun
die de nieuwe lingerie je kan geven. Het
z i j n de details die de finishing touch geven
aan de perfecte outfit.
Wanneer draag je wat? Onder een zakelijke
outfit passen heel goed glanzende of tulen
tops in uni of grafische prints. En bijpassen-
de beenmode maakt het p laa t j e af.
Gelukkig is er deze winter weer ruimte voor
fantasie op het been.
Ook de mannen kunnen hun hart ophalen:
de kleine minimalistische dessins doen het
deze winter goed.
Grafische dessins, krijtstreep, prince de galle
en verfijnde ruiten zijn mooi in shirts en
slips. Dat allemaal in soepele bijna vloeiba-
re materialen met behulp van Tencel,
Tactel® en microvezels.
Deze comfortabele en soms glanzende stof-
fen dragen heerlijk onder de vaak wol be-
vattende kostuums.
Ze zijn koel en geven veel bewegingsvrijheid
door de toevoeging van LYCRA®.
Lingerie in- dezelfde kleurstelling als de
bovenkleding is stijlvol en chic. Maar wie
echt trendy en hip wil zi jn, zoekt naar een
combinatie van clashing colours: kleuren
die op het eerste gezicht totaal niet bij
elkaar passen. Zo wordt functie pas echt
fun.

Lingerie op

Lingerie liefhebbers die graag in te rne t ten ,
kunnen terecht op www.weekvandelinge-
r ie .nl . Op deze website vind je ui tgebreide
informatie over de Lingerie l-'.xpress, de
speciale l ingerietrein die door heel
Nederland rijdt, en de Nacht van de Lin-
gerie waarvoor je speciale VM' -kaa r t j e s
kunt winnen. Beslis mee welke l inger ie
een Libresse Bodyfashion Award verdient
en breng je stem via de website uit op
jouw favoriete lingeriesetje. Ook kun je op
de site een koninkl i jk bruidssetje voor
Maxima kiezen. En wat draag je eigenlijk
/elf het liefst, een string of een slip? In het
Lingerieforum kun je je hart luchten.
Verder wordt er op www.weekvandelinge-
rie.nl aandacht besteed aan de nieuwste
trends op het gebied van ondermode.
Gauw kijken dus.



Fascinerende blik op
India en Nepal

Clubshow P.KV.

De ANBO-afdeling Vorden, de
bond voor vijftig-plussers, houdt
vrijdagmiddag 2 november een
dialezing voor leden en overige
belangstellenden in het Dorps-
centrum (zaal 't Stampertje)
De beeld- en woordpresentatie
wordt verzorgd door mevrouw
Wies Baudoin uit Doetinchem.

India en Nepal zijn vooral voor
mensen uit ons werelddeel fasci-
nerende landen met een rijke cul-
tuur en een overweldigende na-
tuur. Kenmerkend voor India zijn
niet alleen de veelheid aan cul-
tuurschatten in de vorm van in-
drukwekkende paleizen en graf-
tombes, maar ook de enorme te-
genstellingen tussen rijkdom en
armoede en het vuil en chaos op
straat Niettemin is het straatbeeld
zeer kleurrijk, zowel letterlijk als
figuurlijk. Onder de dieren genie
ten koeien in deze regio van het
verre Oosten een voorkeursbehan-
deling. Ze mogen vrij rondlopen
op wegen, lanen en paden. Deze
dieren worden als heilig be-
schouwd en mogen niet gestoord
worden. Om met de woorden van
mevrouw Baudoin te spreken:
"Van dit land kun je houden of je
haat het".

India is een van de warmste lan-
den ter wereld: het staat onder
sterke invloed van de moeson. Het
land strekt zich uit van de tropi-
sche tot in de gematigde zone. In
het hoge noorden matigen de ber-
gen het klimaat. Het koninkrijk
Nepal ligt in het centrale deel van
de Himalaja. Het circa 800 km lan-
ge en 200 km brede gebied omvat
het centrale en hoogste deel van
de Himalaja en de zuidelijke hellin-
gen ervan. De hoogste toppen van
dit gebergte, waaronder de Mt.
Everest, liggen op Napalees gebied.

Van de republiek India krijgt u op-
namen te zien van Delhi, Agra met
de beroemde Taj Mahal, Bharat-
pu.het grootste vogelreservaat van
India en Jaipur, de rose stad.

In Nepal ziet u beelden van de
hoofdstad Kathmandu met vele
tempels en een achtdaagse trek-
tocht door de bergen ten noorden
van Kathmandu.

Belangstellenden, die kampen
met een functiebeperking en om
die reden graag gehaald en ge-
bracht willen worden, kunnen
contact opnemen met het ANBO-
secretariaat, tel. 552003.

Verdere schaalvergroting in distributie bouwmaterialen

Raab Karcher op overnamepad
Raab Karcher Bouwstoffen B.V.
heeft in principe overeenstem-
ming bereikt over de overname
van de ondernemingen Van
Ditshuizen Bouwmaterialen-
handel en Wesselink Degro.
Door de overname verstevigt
Raab Karcher zijn positie als
marktleider in Nederland op
het gebied van toelevering van
materialen aan de professione-
le bouwwereld.

Raab Karcher Bouwstoffen heeft
47 vestigingen in Nederland, ca.
1400 medewerkers en een omzet
van 1,1 miljard gulden.

Van Ditshuizen Bouwmaterialen-
handel in Zeddam en Wesselink
Degro in Zutphen hebben ca. 70
medewerkers en een omzet van 70
miljoen gulden. De over te nemen
bedrijven opereren vanuit vesti-
gingen in Arnhem, 's Heerenberg,
Nijmegen, Zutphen en Zeddam/

Doetinchem. Door de voorgeno-
men bereikt Raab Karcher een nog
betere dekking in het marktge-
bied tussen Rijn en IJssel.

De onderhandeling over de over-
name is onlangs bekrachtigd door
de ondertekening van een inten-
tieverklaring door de directeuren
van beide bedrijven in het hoofd-
kantoor van Raab Karcher in
Vught. De ondernemingsraden, de
vakbonden en de medewerkers
worden geïnformeerd over de
voorgenomen overname die geen
negatieve consequenties zal heb-
ben over de medewerkers van bei-
de bedrijven.

Raab Karcher is een zelfstandig on-
derdeel van Raab Karcher Baustof-
fe GMBH Duitsland, een organisa-
tie met als kernactiviteit het leve-
ren van een breed programma
bouwmaterialen aan de professio-
nele bouwwereld.

De Pluimvee- en konijnen-
vereniging P.K.V houdt vrijdag
3 en zaterdag 4 november haar
jaarlijkse clubshow. Die wordt
dit jaar voor het eerst gehou-
den in de Kapel in de Wilden-
borch. Voor dit hoogtepunt in
het verenigingsjaar zijn 350
dieren ingeschreven.

Er is weer van alles te bezichtigen:
hoenders, dwerghoenders, sier-
duiven, cavia's en konijnen, etc.
Voor de bezoeker een grote ver-
scheidenheid in kleur en grootte.
De show is gratis toegankelijk.

Zaterdag 3 november zullen zeven
keurmeesters de dieren kritisch
beoordelen op type, bouw, kleur
en conditie en de dieren vervol-
gens van een predikaat voorzien.
Enkele van de ingezonden dieren
hebben de afgelopen maanden op
diverse regionale tentoonstellin-

gen ereprijzen gewonnen, maar
worden wel tijdens deze show op-
nieuw gekeurd. Om de jeugd bij de
sportfokkerij te betrekken wordt
er evenals voorgaande jaren een
wedstrijd gehouden voor kinderen
en hun lievelingsdier.
Deze jongelui tussen de 5 en 14
jaar komen zaterdagmiddag 3
november met hun dier naar de
Kapel in de Wildenborch voor een
tweede beoordeling. Een paar we
ken geleden zijn de deelnemers
door een deskundige jury al thuis
bezocht. De jury let bij de wed-
strijd "Kind en Dier" met name op
de omvang van het kind met het
dier en de verzorging. Tijdens het
bezoek aan huis heeft de jury met
name gelet op de huisvesting van
het dier.
De clubshow van PKV is zaterdag 3
november en zondag 4 november
te bezichtigen. De keuring van
"Kind en Dier" is zaterdagmiddag.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Now Harm, 'k gleuve da'j aadig kasse boel maakt, wo'j 't allemaole
op niej inrichten". Harm Smulders was in zien schaopenweide an 't
holt zaagn. Of liever ezeg, weitjen want de twee schaope, die hee daor
had loopn, konnen 't gres dat t'r greujen wel kot holn. Daor mos op
zien tied nog wel een zak brokken biej te passé kommen.

In dat weitjen stonnen tot veur kot ok nog een stuk of vief appelbeume.
Ieder naojaor krege wiej van Harm nog wel een benne vol notaris-
appels. Wel valappels natuurlijk, de goeien heeln ze zelf maor veur de
appelmoes was die val nog prima.

"Jao, 't ene wi'j doen en 't andere mo'j doen. Dat kriej a'j vremd volk
an 't wark heb ehad.". "He'j wel vegunning veur die beume umme ze
van de bene te zaagn. Anders kriej nog wat met "Bomenbelang" te
doene, net as biej de Rabobanke".
"Veur vruchtbeume he'j gin vegunning neudig. En wat den boom
daor biej de banke betreft, daor hadn ze ok neet zo'n heibel oaver
hoeven te maakn. Zee woln d'r van de banke jao twee niejen weer inpotn.
Da's jao allene maor winst. Ait mien kinder groot bun t, bunt die beume
't ok. Met beume mo'j viefentwintig jaor veuruutkiekn en neet allene
maor nao vandage".

An daorumme heb iej alles ok maor van de sokken eslagen?". Oh nee,
dat was helemaols neet de bedoeling. Een neafken van mien uut
Zutphen, den daor op een boavenhuus wont en mien nog wel 's helpt
umme lekker buutn te wean, had vanwekke vrie'j van schole, harfs-
vekantie of zoiets. Too'k donderdagmaarn um acht uur nao 't wark
wolle ston e al biej ons op de stoepe. of e nog wat doen kon?".

"Jao, daor was nog wel wark. 't Schaopenhok was neudig an een beurte
too en 't hok van de krieln ok. En dan twee appelbeume umme zaagn
en an kachelholt maakn. 't Topholt kon e achter in de weie kruun, dat
zo'k zelf wel een keer vebrannen. 'k Wees um de beume an, een paar
krodden waor weinig an kwam en wat t'r an greujen was meespat
vepierd ok nog.

De electrische zaage, waor e al wel vaker holt met had ezaagd, en 't
snoer wis e wel te vinden, En daormet ging ik van huus. Hee had 'r
ruum allene want mien vrouw had den maarn weer 's een vegadering
van een of andere club veur vebettering van de weald, iej wet dat wel.
Laot den knuppel now de goeie beume umme ezaagd hemmen en de
krodden laotn staon. Hee had 't anders begrepn as dat ik um ezeg
hadde, zei e nog as excuus. En now mos ik eigens de krodden maor
an de kante maakn. Zo holt een mense wark, biej ons in d'n Achter-
hook".

H. Leestman.

Geen bladafval, geen problemen
met de buurt over overhangende
takken of over vergunningen of
dat iemand zonodig gaat klikken
'Daar wordt een boom omgehakt,
gauw de politie bellen'. Waar zijn
wij mee bezig in Vorden? Wat zal

Vorden kaal worden zonder
bomen! Daarom laat u zich, goed
voorlichten door een vakman/-
hovenier voordat u gaat planten.
Hopen l ij k worden er dan nog
bomen geplant in Vorden.

De redactie

Welfare Rode Kruis
De Welfare van het Rode Kruis
houdt woensdagmiddag 31 ok-
tober in het verzorgingstehuis
'De Wehme' haar jaarlijkse
bazaar. Op deze bazar zijn
handwerken te koop, die door
deelneemsters thuis en in de
Wehme zijn gemaakt.

Er is een grote verscheidenheid
aan artikelen te koop zoals tafel-

lakens, schorten, gemaakte kleden,
sokken, speelgoed e.d. Er is een
grabbelton, terwijl er ook een ver-
loting wordt gehouden. Onder het
genot van een kopje koffie kan in
de koffiehoek worden bijgepraat.

Van de opbrengst wordt nieuw
materiaal gekocht en wordt de
deelneemsters drie keer per jaar
een gezellige middag aangeboden.

Laat
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drukker 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



Interessante aanwinst voor
het Grafisch Museum Zutphen

Benefietconcert Jan Ottink

De heer Rob Otjes van Holland Casino overhandigde de drukplaat aan voorzitter de heer Jan Hondelink

Het Grafisch Museum Zutphen
heeft een prachtige koperen ets
gekregen waarmee in diepdruk
spelkaarten werden gedrukt!

De plaat is in de negentiende eeuw
vervaardigd ter gelegenheid van
de slag bij Waterloo in 1815. Te
vens is nu een ingelijste afdruk
van die plaat overhandigd, waarop
de afbeeldingen met de hand zijn
ingekleurd.

Het geschenk is namens Holland
Casino op 24 oktober overhandigd
door de heren Rob Otjes en Frans
Muijselaar aan het bestuur van het

museum, waarna namens het
museumbestuur voorzitter Jan
Hondelink aangaf zeer verheugd
te zijn met de aanwinst. Deze ets
uit de negentiende eeuw en de
afdruk zullen een goede plaats
in het museum krijgen opdat de
bezoekers hiervan kennis kunnen
nemen.

Behalve deze waardevolle stukken
kreeg het museum bovendien
100 exemplaren van een boek dat
Holland Casino heeft laten ver-
schijnen ter gelegenheid van zijn
zilveren jubileum. In het boek
wordt met 53 korte verhalen een

beeld gegeven van de kleurrijke
geschiedenis van speelkaarten uit
de collectie van het Holland Ca-
sino, vervaardigd vanaf de zeven-
tiende eeuw. Uit het boek kan
bovendien een compleet stel echte
speelkaarten worden gehaald,
speciaal voor deze gelegenheid
ontworpen. Het boek is nu te koop
a ƒ 25,- ondermeer bij het Grafisch
Museum te Zutphen.

OPENINGSTIJDEN:
woensdag 13.00 -16.30 uur
donderdag 13.00 -16.30 uur
vrijdag 13.00 -16.30 uur
zaterdag 11.00 -15.00 uur

De Fabia Combi
staat voor u
klaar bij uw
Skodadealer

Het gaat nu door! Het door MKZ
in april uitgestelde benefiet-
concert van Jan Ottink in Steen-
deren vindt nu plaats. Zater-
dagavond 10 november in de
Seven Steenen in Steenderen.

Een concert dat er voor moet zor-
gen dat de kinderen van een
school in de Dominicaanse Repu-
bliek weer veilig onder dak kun-
nen. Hun huidige schoolgebouw,
vijf huisjes met kleine kamertjes,
weinig licht en lucht én met een
grote zendmast voor mobiel tele-
foonverkeer op de stoep, geeft de
kinderen stroomschokjes langs
muren en vloeren. Een zeer on-
prettige en ook gevaarlijke situ-
atie. Wereldkinderen is begonnen
een nieuwe school te bouwen, op
een veilige plek, en die is bijna af.
Bijna, want voor de afwerking ont-
brak het geld, dat zou met dat be-
nefietconcert.... Dus na de vakan-
tie was er geen nieuwe school voor
de Dominicaanse kindertjes. Maar
nu hopen we dat iedereen een
kaartje koopt en komt. En u komt
niet alleen! Wilde Ganzen vliegt
mee! Zij verdubbelen elke gift, die
voor dit doel overgemaakt wordt:
40000 Wilde Ganzen Hilversum
t.b.v. Wereldkinderen, en de op-
brengst van de avond wordt ook

gesubsidieerd. Dubbele reden om
te gaan. De avond heeft een onge-
dwongen tintje want in de pauze
kunnen we de bezoekers een lek-
ker stukje Fricokaas aan de kaasfa-
briek presenteren en de Rabo-
bank, ook uit Steenderen, heeft
een reischeque van ƒ 500,- ter be-
schikking gesteld waardoor het
toegangskaartje van ƒ 15,- plotse-
ling een nog grotere meerwaarde
krijgt... In het voorprogramma
speelt een ouderwets lekkere band
met 70-er jaren muziek: Zuid, een
formatie uit Nijmegen, die voor
een geweldige sfeer zorgt en goede
swingmuziek maakt.

Hobbybeurs
Op zondag 4 november wordt bij
Kerkemeijer te Borculo een grote
hobbybeurs georganiseerd. Over
twee zalen gespreid stellen ruim*
veertig hobbyisten hun hobby ten
toon. Een overzicht van de hob-
by's: kaarsen, dakpannen, hout-
snijwerk, 3D schilderijtjes, raam-
decoraties, strofiguren, kaarten,
gebreide truien, bloemschikken
etc. Voor info: Dini Schepers, Wil-
lem Alexanderlaan 89, 7261 WN
Ruurlo, tel. (0573) 452353.

Venijnboom of taxus

Halseweg 39
AUTOBEDRIJF VRUGGINK 7025 ET Halle

(0314) 63 13 96

Vele duizenden jaren geleden
waren er in deze streken uitge-
strekte Taxuswouden. In Enge-
land zijn daarvan in de grond
nog resten terug te vinden.

De boom dankt zijn naam aan het
Latijnse woord toxicum dat vergif
betekent. De Taxus is in al zijn de
len zeer vergiftig. Eén takje is do-
delijk voor een paard en een pape
geai die per ongeluk een paar
blaadjes eet sterft binnen enkele
minuten. Het merkwaardige is
echter dat de sappige zaadhuid
niet giftig is en graag door de vo-
gels gegeten wordt. De rode bessen
tooien de struiken nu prachtig. U
moet er overigens wel gauw bij
zijn, want de vogels zijn druk be
zig om al die zoete bessen te veror-
beren. Je moet een vogel zijn om
die bessen te eten. De pitten die in
de bessen zitten zijn wel dodelijk
giftig. Het darmkanaal van de vo-
gels is echter zo kort, dat de zaden
er doorheen gaan zonder door de
spijsverteringssappen aangetast te
worden. De kortstondige passage
heeft de zaadwand dusdanig be
handeld, dat de kieming van de za-
den voorspoedig gaat. Het volgen-
de jaar staat uw tuin vol met zaai-

lingen van de Taxus. Het duurt f

echter wel enkele jaren voordat
die miniboompjes zijn opgegroeid
tot een flinke heg, maar het is te
doen. Als heg om de tuin is de
Taxus onovertroffen. Hij groeit
langzaam, is zeer goed in allerlei
vormen te knippen, is winter-
groen. Zo'n heg gaat een leven
lang mee. Wordt hij na jaren wat
minder mooi van vorm, zaag hem
dan op de gewenste hoogte af en
binnen enige tijd hebt u weer een
mooie heg. Plant hem echter nooit
waar dieren van de boom kunnen *
eten. Zorg er ook voor dat het
snoeisel buiten het bereik van die
ren blijft. In de West-Europese lan-
den ziin de Taxuswouden geheel
verdwenen. Het langnervige hout
is bij uitstek geschikt voor het ma-
ken van bogen. De Grieken en de
Romeinen hadden dat al ontdekt.
In de Middeleeuwen waren in ons
land alle grote Taxusbomen ge
kapt. Als u nu in de bossen een
Taxus tegenkomt, dan is dat altijd
een jong, klein exemplaar. Waar-
schijnlijk heeft een vogel daar iets *•
laten vallen. Volwassen Taxusbo-
men van meer dan duizend jaar
oud zijn hier en daar in Engeland
en Zuid-Duitsland te vinden.

natuursteen
Speciale aanbieding voor de
maand november!!

Diverse modellen

BLOEMVAZEN
van graniet natuursteen
in diverse kleuren voor op een grafwerk

van ƒ 350,- NU UITZOEKEN ƒ 249f-

Greven natuursteen. Tevens het adres voor nieuw
grafwerk en herstelwerkzaamheden aan bestaand
grafwerk.

GREVEN NATUURSTEEN
Vreesweg 3
7103XJ Winterswijk
Tel. 0543-512044

Openingstijden showroom:
Ma t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
of op afspraak.

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

Dinsdag 6 november zijn wij gesloten

Deze week zijn wij verder op de normale openings-
tijden geopend.

Bent U wild op Wild eten? Wij bieden U een uitgebreide
Wild keuze menu aan! Onze Italiaanse IJssalon is voor
U de gehele winter geopend op de openingstijden van
Bistro de Rotonde. Wilt u liever ijs mee naar huis
nemen? Wij verpakken het graag voor UU

Uit eten met Kerst! Bistro de Rotonde is beide dagen
geopend. Wij serveren beide dagen een kerst a-la-carte
kaart waaruit U ter plaatse Uw keuze kunt maken.

Voor meer informatie kom vrijblijvend langs of infor-
meer op telefoonnummer 0575 551519 en wij sturen
U graag een Kerstfolder toe. Hopend U te ontmoeten
de komende winter, verblijven wij met vriendelijke
groeten, Wendie Vrieler en Thomas Kniewallner.

Openingstijden: ma. gesloten
di. 17.00 - 22.00 uur • wo. t/m zo. 12.00 - 22.00 uur.

hilbert
nat. en internationaal transport

vraagt:

CHAUFFEUR
Voor buitenlands vervoer

van losgestorte produkten.
Hoofdzakelijk aardappelen.

Bel of schrijf naar:
H.Nab

Ambachtsweg 10
7251 KW Vorden

tel.(0575)553873
mobiel: 06-20 20 09 72



Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitsl. maandag 22 oktober jl.:
Groep A:
1) Dhr. Enthoven/Mw. Steenbeek
54,2%. 2) Dames Gerichhausen/
Den Elzen 52,8%. 3) Dhr. Bergman/
Mw. v. Gastel 50,7%.
Groep B:
1) Heren Gille/Gr. Bramel 57,3%.
2) en 3) Dames Warringa/Rossel en
de Dames Arnold/Warnaar 56,8%.
Grope C:
1) echtp. Speulman 66,0%. 2) Dames
Gr. Bramel/Tigchelaar 63,2%. 3) Da-
mes Jansen/Reindsen 51,4%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen BZR 24 oktober jl.:
Groep A:
1) Mw. A. v. Burk/Mw. N. Hendriks
57,64%. 2) Hr. J.W. Costermans/
Hr. H. Enthoven 54,17%. 3) Mw. C.E.
Smit/Hr. B. Kloosterman 52,08%.

« 4) Mw. R. den Ambtman/Mw. R.
Thalen 51,39%. 5) Hr. G.G. Berg-
man/Mw. K. Vruggink 50,00%.
6) Mw. A.W. van Gastel/Mw. A.
Hartman 49,31%. 7) Mw. M.J.T.
Steenbeek/Hr. J. Post 45,83%. 8)
Dhr. G. Gille/Hr. H. Groot Bramel
39,58%.
Groep B:
1) Mw. P. v.d. Vlugt/Hr. D. v.d. Berg
55,42%. 2) Mw. UJ. de Bruin/Dhr. K.
Snel 54,17%. 3) Mw. G. Bouman/
Mw. A.W. van Manen 53,75%. 4)
Mw. I. v. Alphen/Mw. W. Warnaar

x 53,75%. 5) Mw. J.J. Vreeman/Dhr.
G.H. Vreeman 51,25%. 6) Dhr. H. Wa-
genvoorde/Dhr. J. Holtslag 50,83%.
7) Dhr. J. Duinkerken/Hr. P. den
Ambtman 50,42%. 8) Mw. L. Pols-
tra/Dhr. S. Polstra 50,00%. 9) Mw.
W. Gerichhausen/Hr. G. Hissink
49,58%. 10) Mw. H. Stertefeld/Dhr.
F. Stertefeld 48,33%. 11) Mw. T.
Speulman/Dhr. P. Speulman 42,50%.
12) Mw. L. Lamers/Dhr. HJ. Kip
39,17%.
Groep C:
1) Mw. H. Dam/M w. R.F. Vreden-

, berg 61,46%. 2) Mw. J. Machiels/
Mw. V. v. Leuvensteyn 41,67%. 3)
Mw. J. de Vries/Dhr. H. Lenderink
66,67%. 4) Mw. W. Tolkamp/Hr. J.
Bosboom 33,33%. 5) Mw. G. Kriek/
Mw. M. de Leeuw 37,50%. 6) Dhr. A.
de Bie/Dhr. L.W. Harmsen 59,38%.

Voetbal

SVRATTI
Berghse Boys - Ratti
Afgelopen zondag moest Ratti, na
een weekend rust te hebben geno-
ten, weer vol aan de bak. Vooraf
was het een belangrijke wedstrijd
voor Ratti. Immers, zou Ratti win-
nen, dan zat men zomaar weer
in de subtop, bij verlies was men
afhankelijk van de resultaten van
de andere wedstrijden. Met dit ge
geven ging Ratti naar Berghse Boys
toe. Trainer Flip Pelgrum kon over
een fitte selectie beschikken, dus
er mocht wat verwacht worden.
In de eerst helft voldeed Ratti ook
volop aan bovenstaande gegevens.
Men voetbalde, zoals wel vaker dit
seizoen, goed ven verzorgd. Uiter-
aard leverde dit een aantal be-
hoorlijke kansen op. Daar waar de
spitsen in de eerste reeks wedstrij-
den het net van de tegenstander
goed wisten te vinden, was het
zondag niet aan de spitsen om te
scoren. Zo was spits Antoine Peters
dicht bij een doelpunt, maar de
keeper van Berghse Boys wist de
bal toch nog te keren. Ook andere,
mindere grote kansen waren aan
de voorhoede niet besteed. Mario
Roelvink had het geluk ook niet
aan zijn zijde bij een vrije trap. De
bal belandde via de hand van de
keeper en de paal net naast het
doel. In de eerste helft heeft de
Ratti-verdediging geen kans weg-
gegeven. Het enige wapenfeit van
Berghse Boys was een afstand-
schot, dat overigens op de lat uit-
een spatte.
Na rust begon Ratti zeer slap en
zwak. Binnen vijf minuten kreeg
Ratti een penalty tegen. Op zich

een onterechte, maar met de goe
de eerste helft en het zwakke be
gin van de tweede helft riep men
het onheil eigenlijk over zich af.
Ratti doelman, Bert-jan Kolkman,
kon de goede penalty niet keren.
Tegen de verhouding in, kwam
Berghse Boys op voorsprong. Deze
klap kwam Ratti eigenlijk niet
meer te boven. Het goede spel van
de eerste helft kon niet meer ge-
vonden worden. Daardoor ont-
stond er een soort "vecht-voetbal"
wat meestal in het voordeel is van
de ploeg die een voorsprong moet
verdedigen. Nadat Ratti alles op
alles zette, brak een spits van
Berghse Boys goed door de defen-
sie van Ratti, 2-0. Ratti kwam, door
Mario Roelvink, nog wel op 2-1,
maar dit was te laat om nog echt
voor een slotoffensief te gaan.

Zoals gezegd, een duur verlies voor
Ratti. Men moet echter niet bij
de pakken neer gaan zetten, het
goede spel is er en wanneer de
doelpunten weer vallen, zal men
makkelijker punten gaan pakken.
Aanstaande zondag kan Ratti dit
thuis al in de praktijk proberen te
brengen tegen Terborg.

Programma zaterdag 3 nov.
Ratti 5 - AZSV 8
WHCZ B3 - Ratti BI
Ratti Cl - Gaz. Nieuwland C3
Programma zondag 4 nov.
Activia l - Ratti l (dames)
Ratti l - Terborg l
Varsseveld 6 - Ratti 2
Ratti 3 - Wolfersveen 3
Ratti 4 - Halle 5

SOCIÏ
Uitslagen 27 en 28 oktober:
Sociï BI -V en L BI: 2-2
Sociï Dl - Zelos D2: 5-0
Doesburg El - Sociï El: 6-1
Sociï Fl - Zutphania Fl: 10-1.
Terwolde - Sociï 3-1
ABS 3 - Sociï 2 6-1
Brummen 4 - Sociï 3: 4-2
Sociï 4 - Zutphania 4: 4-6
Sociï 5 - Doesburgse Boys 5: 2-1
Programma 3 en 4 november:
Activa BI - Sociï Bi
Concordia D - Sociï D
Sociï E - DZC E
Sociï F - Witkampers F.
Sociï - Gorssel
Sociï 2 - Zutphania 2
Sociï 3 - Dierense Boys 3
Gorssel 5 - Sociï 4
Zutphen 6 - Sociï 5.

WVORDEN
Uitslagen 27-28 oktober
Vorden Dl - Klijhe Dl: 2-0
Be Quick D2 -Vorden D2: 2-5
Dierense Boys Dl -Vorden D3: 7-2
Vorden El - Gaz. Nieuwland E2: 7A
Vorden E2 - Brummen E2: 3-6
Oeken E2 - Vorden E3: 0-7
Brummen E3 - Vorden E4:1-2
Gaz. Nieuwland E5 -Vorden E5:4-2
Oeken F2 - Vorden F2: 2-1
Gaz. Nieuwland F3 -Vorden F3:0-2
Vorden F4 - de Hoven F2:1-1
Vorden Al - Erica A2 afg.
Vorden Cl - Brummen C2:10-1
Vorden C2-Ratti Cl: 2-5
Grol l-Vorden 1:2-2
Vorden 2 -Varsseveld 3: 2-4
Vorden 3 - Zutphen 2: 2-4
Lochem 6 - Vorden 4: 2-0
Wolversveen 3 -Vorden 5: 2-3

Programma 3 en 4 november
Columbia Dl -Vorden Dl
WHCZ D3-Vorden D2
Steenderen D2 - Vorden D3
Erica El -Vorden El
Vorden E2 - SCS El
WHCZ E4-Vorden E3
Warnsveldse Boys E8 - Vorden E4
Vorden E5 - Erica E4
WHCZ F3-Vorden Fl
Vorden F2 - Brummen F3
Warnsveldse Boys F4 - Vorden F3
Vorden F4 - WHCZ F5
Dierense Boys Al - Vorden Al
Vorden Cl - Eefde Cl
Vorden C2-WHCZ C5
Vorden l - SDZZ l
Lochem 2 - Vorden 2
Vorden 3 - Witkampers 3
Vorden 4 vrij
Reunie 8 - Vorden 5

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 20 en zondag 21 septem-
ber waren er dressuurwedstrijden
voor paarden in Hengelo, hier wer-
den de volgende prijzen behaald.
Inge Regelink met Maxim een vijf-
de prijs met 159 punten in de klas-
se B. Inge Regelink met Lea een
tweede prijs met 163 punten in de
klasse M2. Zondag 28 oktober was
er een samengestelde wedstrijd
voor paarden en pony's in Bar-
chem gehouden, hier werden de
volgende prijzen behaald. Bart
Hartman met Oxiet's My Jemen
een eerste prijs. Rodie Heuvelink
met Matthew een vierde prijs.

W i elrennen

THIJS VAN AMERONGEN
WINT IN LIESHOUT
De R.T.V. nieuweling Thijs van
Amerongen Won gisteren de veld-
rit van Lieshout. Na een goede
start kwam Thijs de eerste ronden
met de eersten over de finish, twee
ronden voor het eind demarreerde
v Amerongen en kreeg 16 secon-
den voorsprong de jonge Vordense
R.T.V.er behield deze voorsprong
tot aan de streep en was dan ook
de verdiende winnaar. Voor van
Amerongen betekende dit zijn
eerste veldrit overwinning. Ook
Martin Weijers uit Hengelo reed
hier bij de sportklassers een 8e
plaats behaalde hij winnaar werd
Aswin van Oirschot.
Ook Rudi Peters stond aan de start
bij de veteranen in een goede
wedstijd waarin Peters 5e lag en
toen lek reed moest hij op een lege
band naar de wisselplaats alwaar
hij een nieuw voorwiel kreeg
vanuit een 12e positie hervatte
Peters de strijd om uiteindelijk
toch als 8e te eindigen. De E.T.P.er
Ge Tij haar uit Warnsveld reed in
zijn eerste nationale cross naar
een 17e plaats.

Damm en

Dostal Vorden op de weg terug
Na een flitsende start staat dam-
club Dostal Vorden weer met beide
benen op de grond in de nationale
hoofdklasse. De eerste twee ron-
den leverden klinkende overwin-
ningen op voor het eerste tiental,
maar daarmee lijkt voorlopig het
kruit verschoten. Na een ongeluk-
kige nederlaag in de derde ronde
ging de laatste wedstrijd tegen de
landskampioen uit Westerhaar
dik verloren. Vooraf werd gere-
kend op een goed resultaat en de
spelers zaten al uitdagend achter
de borden, voordat de tegenstan-
der het strijdperk betrad. De lands-
kampioen nam de wedstrijd zeer
serieus en had haar sterspelers op-
getrommeld uit alle windhoeken,
zelfs uit Parijs en de hoge bergen
van Zwitserland.

Deze jongens lieten zich duidelijk
niet intimideren en gingen onver-
stoorbaar aan het werk. Helaas
kon Dostal Vorden hen geen stro-
breed in de weg leggen en werd
naar een kansloze nederlaag ge-
speeld met 5 nullen. Misschien
een beetje geflatteerd want Mike
Voskamp en Henk Ruesink had-
den een beter lot verdiend. Ook
Wieger Wesselink kon hieraan
niets veranderen en moest de eer-
ste remise van het lopende seizoen
toestaan.

Heel wat beter verging het de re-
serves van Dostal Vorden in de
landelijke tweede klasse. Ook het
tweede team schoot, weergaloos
uit de startblokken, al ging de
vorige ronde nipt verloren. Dat dit
berustte op een vergissing werd
tegen de gasten uit Geleen snel
duidelijk gemaakt. Het jeugdige
talent Danny Slotboom beet de
spits af en blies het gezegde 'via
Keulen naar Parijs' nieuw leven in.

Zijn tegenstander was dit te mach-
tig en raakte snel de weg kwijt. De
voorsprong kwam nimmer in ge
vaar en werd vergroot door Bertus
Bosch en Simon Wiersma, die bei-
den hun tegenstander kansloos
lieten. Na enkele benauwde remi-
ses leek invaller Gerco Brummel-
man op weg naar het vierde twee
tje. Hij trok zich niets aan van het
devies dat achterlopen gevaarlijk
is en trok een lange neus naar zijn
tegenstander. Helaas liet Gerco
zijn prooi nog ontsnappen. Drie
nul dus en een fraaie gedeelde
tweede plaats voor het tweede
tiental van Dostal Vorden!

Volleybal

PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Zaterdag 27 oktober moest Pel-
grum Makelaars/Dash het opne-
men tegen het eerste team van
Avanti uit Lochem. Het beloofde
een spannende wedstrijd te wor-
den, want Avanti stond 3e op de
ranglijst en PM Dash 2e.
De Ie set begon PM Dash zeer
sterk. De service-pass lag goed,
waardoor er snel spel gespeeld kon
worden. Pm Dash bouwde een
voorsprong op. En binnen niet al
te lange tijd stond het scorebord
op 25-12 in het voordeel van PM
Dash.
De 2e set verliep wat stroever voor
PM Dash, deze maakte wat meer
fouten. Toch konden ze de winst in
deze set naar zich toetrekken, het
werd uiteindelijk 25-21.
De 3e set verloor PM Dash met
23-25. Dit kwam mede doordat zij
teveel fouten maakten. In het be-
gin van de de set stond PM Dash
met grote cijfers achter. Naar ge-
lang de set vorderde kon Dash
weer wat dichterbij komen. Deze
opleving kwam helaas te laat.
Vol goede moed begon PM Dash
aan de 4e set. Want zij hadden het
publiek een klinkende zege be-
loofd. Dus moest er het een en an-
der rechtgetrokken worden. PM
Dash zorgde ervoor dat deze set
een kopie van de Ie set werd. Het
werd wederom een snel en flit-
send spel De cijfers spreken voor
zich, 25-12. En dus een 3-1 over-
winning voor Pelgrum Makelaars
Dash.
Aanstaande donderdag l novem-
ber spelen de dames van PM Dash
tegen de dames van Side Out uit
Zutphen.

Meisjes BI Pelgrum Makelaars
Dash naar 5e zege op rij.
Zaterdag 27 oktober speelden
meisjes Bi, gesponsord door Visser
mode, hun vijfde competitiewed-
strijd. De vier voorgaande wedstrij-
den werden gewonnen. In de
hoofdklasse competitie staat Dash
dan ook aan kop. De tegenstander
van zaterdag was DVO, derde in de
competitie. De Hengelose meiden
zijn altijd een geduchte tegenstan-
der.

Dash begon de wedstrijd met in
het basiszestal Christel Ditzel, die
dit seizoen met Minke Hartman
en Leone Slütter het team com-
pleet maken. Met een goede servi-
ce wist Dash DVO direct onder
druk te zetten, waardoor DVO
geen kans kreeg om gevaarlijk aan
te vallen. Dash wel, de tegenstan-
der gaf alle gelegenheid om tot
eenvoudig maar doeltreffend aan-
valsspel te komen. DVO werd in
de eerste set al snel op de knieën
gedwongen.

De tweede set gaf een nagenoeg
gelijk beeld, de servicepass van
DVO bleef ver beneden niveau, me-
de doordat zodat zij geen vuist
konden maken en Dash op rede-
lijk eenvoudige wijze ook de twee
de set naar zich toe trok. Ook de
derde set was éénzijdig.

In de vierde set begon Dash met
Leone Slütter, Christel Ditzel en
Minke Hartman in het basiszestal,
een opstelling die nog niet eerder

uitgeprobeerd was. In de beginfase
van de set was het even aftasten
hoe het spel nu zou verlopen,
maar met behulp van de drie meer
ervaren speelsters kwam dit team
al snel tot een redelijk goede sa-
menwerking, ondanks enkele con-
sequent volgehouden opstellings-
fouten. Complimenten aan dit
zestal dat met ruime voorsprong
de set won.

Zaterdag 3 november spelen de
meiden tegen Orion BI in Doetin-
chem.

Uitsl. 20-10 en 27-10 volleybalver.
Pelgrum-Makelaars/DASH
Heren beker;
Tornax Ruurlo l - Pelgrum/Dash l:
0-3 (4-25, 15-25 en 10-25)
Heren competitie;
Access/BVC - Pelgrum/Dash 1: 3-1
(27-25. 25-19, 15-25 en 25-19)
DVO 3 - Pelgrum/Dash 2: 3-1
DVO 4 - Pelgrum/Dash 3: 2-3

Dames competitie;
Pelgrum/Dash l - Favorita 1: 3-2
(25-12, 25-27, 25-10, 26-28 en 16-14)
Pelgrum/Dash l - Avanti 1: 3-1
(25-12, 25-19, 23-25 en 25-12)
Pelgrum/Dash 2 - Smash '68 1: 3-2
Pelgrum/Dash 2 - SNS/Havoc 2: 4-0
Pelgrum/Dash 3 -Tornado 1:1-3
Pelgrum/Dash 4 - Volga 1: 3-1
Side Out 3 - Pelgrum/Dash 5: 3-1
ASV l - Pelgrum/Dash 7: 4-0

Jeugd competitie;
Meisjes B; Boemerang BI - Pelgrum/
DashBl:O4
Meisjes B; Pelgrum/Dash BI - DVO
BI: 4-0
Mix C; Vios-Eefde XC1 - Pelgrum/
Dash XCl: 3-1
Mix C; Access/BVC XCl - Pelgrum/
Dash XC2:4-0
Mini D; Pelgrum/Dash Dl - Baderie/
Dynamo D3: 0-4

Programma
Heren;
Pelgrum/Dash l - Grol l
Pelgrum/Dash 3 - Marvo '76 l

Dames;
Pelgrum/Dash 2 - Favorita l
Vios-Beltrum l - Pelgrum/Dash 3
't Peeske l - Pelgrum/Dash 4
Pelgrum/Dash 5 - Vios Eefde 2
Pelgrum/Dash 7 - DVO 7

Jeugd;
Meisjes B; Nefït/Orion BI - Pelgrum/
Dash BI
Meisjes C; Sparta Cl - Pelgr./Dash Cl
Mix C; Pelgr./Dash XC2 - Revoc XC2
Mini D; Overa Dl - Pelgrum/Dash Dl

N.K.G.G. collecte
De onlangs in Vorden en z'n buurt-
schappen gehouden nationale col-
lecte verstandelijk gehandicapten
heeft opgebracht ƒ 8.459,33. In
Vierakker, Wichmond en Leesten
werd ƒ 2.297,15 opgehaald. Mooie
resultaten! Iedereen bedankt voor
haar of zijn bijdrage. Een belang-
rijk deel van de opbrengst wordt
in onze regio besteed. Ter zijner
tijd wordt u geïnformeerd over de
projecten, hier in de regio, die
mede door de collecte opbrengst
gefinancierd worden.

Stichting Oranje
Comité Vierakfeer-
Wichmond
Het Oranje Comité laat op dinsdag-
avond 6 november a.s. een video-
film zien van de feestweek 2001.
De meeste aandacht zal men be-
steden aan de optocht, vooral voor
de deelnemers die zelf meespeel-
den in de optocht is dit een mooie
gelegenheid om toch een groot ge
deelte van de optocht te zien. Ver-
der zal er nog een film te zien zijn
van een optocht uit de jaren ze-
ventig of tachtig, dit is nog een
verrassing. Ook zullen er weer een
aantal juryleden aanwezig zijn
waar men eventueel vragen aan
kan stellen.



Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 -Fax 0573-253109

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

- Mobiel0650281046

Periodiek onderhoud computernetwerken

Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575)5573 11
E^mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weerers

Combhance

Sparen, beleggen, lenen én verzekeren ineen

FINANCIËLE PLANNING

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
L.J. Koetsier FFP

Gecertificeerd Financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573 - 255 300

Email: deregt@deregt.nl
Website: www.deregt.nl

VEILINGHUIS DE WERELD
houdt ten overstaan van deurwaarderskantoor van den Bos en Jansen te Deventer een:

KAPITALE KUNST, ANTIEK EN INBOEDELVEILING
afkomstig uit div. nalatenschappen en andere inbreng.

Geveild worden o.a.: antieke meubelen w.o. div. 18e eeuwse kabinetten, Impire secrétaires,
Biedermeier eethoeken, commodes, schapen- en rundlederen fauteuils, bureaus, hoekkasten
enz
Klokken w.o. kolompendules, staande horloges, Friese en Groninger staartklokken, comtoi-
ses enz. Schilderijen en aquarellen van o.a. Jan van Os, Cornelis Kuypers, Marinus Heyl,
Lionel P. Smythe, Th. Goedvriend, B. Vliegers. Tekeningen van Jan Sluijters en W. Dooye-
waard. Deventer schilders: Han van Meegeren, J. Pessink, W. Korteling enz. Een collectie
17e en 18e eeuws aardewerk. Tegels. Glas en kristal w.o. Loetz en Leerdam. Zilveren
serviezen en broodmanden, gebruiksvoorwerpen, zilveren miniaturen, gouden en zil-
veren sieraden. Een fraaie collectie oosterse tapijten en veel kleingoed.

Kijkdagen: vrijdag 2 november 10.00-21.00 uur, zaterdag 3 november 10.00-17.00 uur
zondag 4 november 10.00-17.00 uur.

Veiling: maandag 5 t/m vrijdag 9 november aanvang 19.00 uur.
Woensdagavond schilderijensessie.

Donderdagavond goud, zilver en juwelen.

. Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 A J Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: info@veilingdewereld.com

www.veilingdewereld.com

Domespump
Anita

€ 69.95
/ 154.15

Damesboot
Caprice
€ 69.95
/ 154.15

SCHOENMODE
Beatrlxpleln 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

Mannenmode
met smaak:

Kijk da 's Duthlerl
Bij Duthler-mode Zutphen vind u
mannenmode met smaak voor
vriendelijke prijzen. Voor thuis
en op de zaak bieden wij u
een ruime collectie.
Kom kiezen, keuren en
combineren bij Duthler-
mode Zutphen.

uth/er,
z u t p h e n

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

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes i

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575)

mode

We hebben net de zomerperiode achter de rug en

moeten al weer aan dé Kerst gaan denken.

Het duurt weliswaar nog even, maar de tijd vliegt.

Wilt u uw relaties verblijden met een Kerst- of

nieuwjaarskaart? Neemt u dan contact met óns op.

Wij hebben een uitgebreide collectie waaruit u een

keuze kunt maken.

drukker 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

Zonnige groeten



Perfecte organisatie In Stap en Draf

Samengestelde menwedstrijd
een prachtig evenement

*" De samengestelde menwed-
strijd die zaterdag 13 en zondag
14 oktober in Hengelo werd ge-
houden is een groot succes ge-
worden. De organisatie In Stap
en Draf kreeg na afloop terecht
veel complimenten voor een
perfecte organisatie. Het paar-
densport evenement trok veel
bezoekers. Er waren spannende
wedstrijden in de diverse klas-
sen. Vorig jaar was het terrein
De Hietmaat een blubberende
massa door de niet ophouden-

ll|> de regen. Nu was het prachtig
herfstweer en lag de Hietmaat
er als een plaatje bij tot grote te
vredenheid van de deelnemers,
bezoekers en de organisatie.

Zo'n 80 aanspanningen uit alle de
len van het land waren naar het
paardendorp gekomen. Er waren
enkelspannen, tweespannen en
maar liefst
twaalf vier-
spannen. On-
der de deelne

* mers waren
19 aanspan-
ningen van Ie
den van In
Stap en Draf.
Een samenge
stelde men-
wedstrijd be
staat uit drie
onderdelen:
dressuur, vaar-
digheid en de
marathon.
Voor de eigen

• leden waren
er ook prijzen
te verdienen.

De Sessink-
wisselbeker
voor de beste
over de drie
onderdelen
ging naar Hans Boerboom die uit-
kwam in de rubriek tweespan po-
ny klasse 5. De dressuurbeker ging
naar Hetty Kroeze. De vaardig-
heidsbeker werd gewonnen door

m. Betty Hobelman.

De menners leverden een fanatie
ke strijd. Er werd gestreden om de
hoogste eer in de klasse 1,2,3,4 en
5, alsmede voor beginners de hob-
byklasse. Zaterdag, de eerste dag,
werd begonnen met de onderde
len dressuur en vaardigheid (ke
geltjes rijden). Zondag stond de
spectaculaire marathon op het
programma. De marathon bestaat
uit verschillende trajecten. Na de
stap en draf trajecten komen in

% het laatste traject de hindernissen
aan de beurt. Alle zes hindernis-
sen waren gebouwd op de Hiet-
maat. De belangstelling van het
publiek ging vooral uit naar de wa-
terhindernis. Voor de menners is
het een hele kunst om de hinder-
nissen goed maar vooral snel te
nemen. Voor het publiek zijn deze
hindernissen altijd een mooi
schouwspel met het opspattende
water. De groom (bij een meerspan
altijd twee personen die achter op
het rijtuig staan) hebben een be

.̂ langrijke taak. Zij moeten de men-
ner helpen bij het rijden van het
juiste parcours en daar waar nodig
het rijtuig in balans houden.

De leden van In Stap en Draf
hebben alle zes hindernissen ge
bouwd. Het bouwen moet heel
nauwkeurig gebeuren. Parcours-
bouwer en coördinator Bennie
Steenblik: "Er wordt eerst een te
kening gemaakt van de hinder-
nissen en waar die moeten komen.

De doorgangen moeten minimaal
2.70 meter breed zijn en de balken
negentig centimeter hoog". Zo'n
140 spoorbielzen gaan de grond in
die gebruikt worden voor de staan-
ders. De balken worden vastgezet
met touw. "Met het bouwen van de
hindernissen moet je niet alleen
rekening houden met een enkel-
span maar ook een vierspan moet
er goed doorkunnen. Je moet al-
tijd zorgen dat je een alternatief
hebt zodat een vierspan weg kan.
Als die rechtsaf moet en hij komt
vast te zitten dan moet hij recht-
door kunnen. Hij moet ook achter-
uit en vooruit kunnen", legt
Steenblik uit. De aankleding van
de hindernissen wordt verzorgd
door Jan Lanters samen met een
groep mensen. "Dat is perfect",
zegt Steenblik enthousiast. "Dat
bepaalt ook de sfeer. Je kunt wel
een stel spoorbielzen in de grond

zetten maar
het plaatje
wordt er heel
anders van als
je het gaat
aankleden
met kerstden-
nen, bloem-
stukken, plan-
ten en ander
materiaal". Za-
terdag vanaf
12.00 uur, een
dag voor de
marathon zijn
de hindernis-
sen vrij voor
verkenning.
Dan mag er
ook niets
meer veran-
derd worden
aan de hinder-
nissen.

"Er mag zelfs
geen bloem-

stukje meer bij in komen".

Coördinator Bennie Steenblik en
zijn vele medewerkers kregen na
afloop veel complimenten van de
deelnemers. De menners waren
vol lof over de hindernissen die op
verschillende manieren konden
worden gereden en dat men toch
de goede volgorde van de letter
kon volgen.

Een legertje vrijwilligers waren ac-
tief om er een geslaagd evenement
van te maken. Secretaris Wille
mien Steenblik van In Stap en
Draf: "Als je ziet hoeveel bokrech-
ters en hindernisrechters je nodig
hebt, dat zijn er al zo'n 60. Verder
heb je mensen nodig voor de tijd-
waarneming, het secretariaat, ju-
ryleden, secretaresses van de jury,
koeriers, parkeerders en zo kan ik
nog wel even doorgaan", vertelt de
secretaris na afloop. "Het hele
weekend zijn er zo'n 275 vrijwilli-
gers betrokken geweest bij de men-
wedstrijd".

Uitslagen samengestelde men-
wedstrijd 13 en 14 oktober in
Hengelo Gelderland:
Hobbykl.: 1. P. Wormgoor, 47,00 p.;
l SP.PO/PA KL.1,2,3: 1. M. Huijer
114,73 p.; l SP.PONY/PA KL.4+5: L. V
Gestel kl. 4, 108,33 p.; 2 SP.PAARD
KL.1: F, Kamphuis, 131,73 p.; 2
SP.PAARD KL. 2+3: 1. A. Jochems
kl.3,109,20 p.; 2 SP.PAARD KL.4-5Z.:
1. R. Letteboer kl.Sz, 109,13 p.; 2
SP.PONY KL.1,2,3.: 1. T. Viets kl.2:
121,57 p.; 2 SP.PONY KL.4-5Z.: 1. T.
Van Arem kl.5, 108,33 p.; 4
SP.PAARD KL.4,5.: 1. P. Groenen
kl.4, 150,00 p. 4 SP.PONY KL.1-5: 1.
D. Neerincx kl>117,11833 p.



'De Boggelaar'
Café-restaurant - kegel- en zalencentrum

Vordenseweq 32
7231 PC Warnsveld
Telefoon 0575 551 426

; , • ... .
'

kerstavond en
Ie kerstdag a la carte

2e kerstdag
Middeleeuwse avond

met bourgondisch buffet

Avondvullend
programma, aanvang

19.00 uur met o.a.:
Troubadour Gery Groot Zvvcialtink,

Acts v.in Ridderspoor on
Ridder Bortrani van Golro Evonts.

Boogschieten in do kegelbanen.

Reserveren gewenst l Prijs ƒ 97,50 p.p.
„._„._ ._.__, .~, l Kinderen van 8 tot 12 jaar ƒ40,-
(JO/D DDL 4ZO

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

De nieuwe lees-
en luister-
catalogus is uit!

Roordevot informatie over

christelijke heken, cd's, video's
'm op

De Vonk
Evangelische boekhandel
Nieuwstadskerksteeg 15
7201 N H Zutphen
Telefoon (0575) 51 09 33

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

bouwbedrij

7131 RA LICHTENVOORDE
Boschlaan 15 - Tel. 0544-372048

Fax 0544-374423

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

WERKPLAATS-
TIMMERLIEDEN
Werkzaamheden variërend van:
kozijnen, deuren, trappen
tot balies, kasten, etc.

Sollicitaties en/of inlichtingen bij bovenstaand adres.

modekoopjes
kinder fleece
sweater
norm. v.a.
35,00 nu:

lange denim
meisjes noSöoA

overblouses

heren ruit
overhemd
norm. 29,95
nu voor:

CITY LIFE
pullover
mt. S-XL
norm.
35,00 nu:

€11,34

CITY LIFE
pantalon
split achter
mt. 36-46 norm. 49,95

€18,13

e gezin

week 44-01
aanbiedingen
geldig t/m
10 november

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

Huisartsenechtpaar
met kind(eren) zoekt i.v.m.

praktijkovername
met spoed tijdelijke

woonruimte
te huur in Vorden of directe

omgeving.
Reacties graag naar mevr. Tanis

tel. (020) 66 44 990

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

Europa
Parket

werkt alleen met eigen
vakmensen welke over

jarenlange ervaring
beschikken.

Vestigingen in Neede en
. Barneveld.

De planken-vloer is 'in'.
Paarom biedt "Europa Parket" u een keur aan deze
vloeren, voor lage. zo niet abnormaal lage prQzen.

Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen:
22 mm. dik, 15.5 cm. breed. 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken:
22 mm. dik. breedtes tot 19.5 cm. wisselende lengtes:

Nog enkele voorbeelden: - _
Lamelparket toplaag 4 mm. v.a. tl. vSj. J
Massieve stroken 14 mm. Maple f |,39.??
Massieve stroken 10 mm. Maple f j 34 9J*

Europa Parket
Bremstraat 23 Neede

Tel. 0545-292907
tapend: dl t/m vflj van 9.00 -17.00 uur

zaterdag van 10.00 -16.00 uur

f 169.15
Hl V VI p m'

diabetes
Collecteweek

28 oktober t/m 3 november 2001

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

hart- en bloedvaten, met

de ogen of nieren.

Problemen die soms

ingrijpend zijn voor

diabeten en de naaste

omgeving. Verder

onderzoek moet

oplossingen brengen.

Hilp het onderzoek.

Geef aan de colloctantl

E»n icln vin h«t Dub«t«> Fondi
infoOditbttaifondi.nl - www.diibtUiforHti.nl



een g ra t/s* dekbed s et

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

Donsdekbed 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

WEDDEN
ï witte originele
t. 5 jaar garantie.

van 450,= nu 299,=
van 599,= nu 459,=
van 729,= nu 529,=

van 499,= nu 349,=
van 799,= nu 569,=

\ 90% originele
ré gestikt. 5 jaar

van 599,= nu 349,=
van 899,= nu 529,=
van 999,= nu 599,=

van 679,= nu 399,=
'an 1079,= nu 699,=

ndons
ikt.

van 279,= nu 189,=
van 429,= nu 299,=
van 479,= nu 339,=

van 299,= nu 229,=
van 549,= nu 399,=

65% ganzendons.

van 450,= nu 279,=
van 599,= nu 439,=
van 699,= nu 499,=

van 499,= nu 339,=
van 769,= nu 569,=

wm
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SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen percaline tijk en met een polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1-persoons 140/200 van 11 9,= nu 89,=
2-persoons 200/200 van 189,= nu 129,=
Lits jumeaux 240/200 van 229,= nu 159,=

IpersoonsXL 140/220 van 139,= nu 99,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,= nu 179,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen percaline tijk en een polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1-persoons 140/200 van 219,= nu 159,=
2-persoons 200/200 van 309,= nu 219,=
Lits jumeaux 240/200 van 349,= nu 249,=

1-persoons XL 140/220 van 239,= nu 179,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 369,= nu 279,=

Dekbed met een vulling 100% zuiver
kameelhaar. Heerlijk soepel, behaaglijk
en warmte regulerend dekbed.

1-persoons 140/200 van 499,= nu 299,=
2-persoons 200/200 van 789,= nu 579,=
Lits jumeaux 240/200 van 91 9,= nu 699,=

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 449,= nu 299,=
Lits jumeaux 240/200 van 529,= nu 379,=

1-persoons 140/200 van 349,= nu 249,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 579,= nu 419,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons 140/200 van 349,= nu 249,=
2-persoons 200/200 van 529,= nu 369,=
Lits jumeaux 240/200 van 599,= nu 439,=

1-persoons XL 140/220 van 379,= nu 279,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 649,= nu 499,=

Actie geldig tot
20 november 2001,
en zolang de
voorraad strekt.

*0f de helft van de waarde in contanten.

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