
Woensdag 7 november 2001
63e jaargang no. 37

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Marinus Lijftogt
en zijn grote liefde voor konijnen

Met het oog op ...

De heren Lijftogt (links) en Lenselink

De Vordense Pluimvee en Konij-
nenvereniging (PK. V) was eind
jaren zeventig op sterven na
dood. Dhr. Marinus Lijftogt die
het afgelopen weekend vanwe-
ge zijn zilveren jubileum werd
gehuldigd, kan zich die 'zwarte
jaren' nog helder voor de geest
halen. Lijftogt: 'Ik heb absoluut
geen zin om namen te noemen,
feit is dat het toenmalige be-
stuur weinig initiatieven ont-
plooide. De club telde op gege-
ven moment nog maar zes of
zeven leden. P.K.V was bijna ter
ziele'.

Binnen de 'oude garde' van de ve-
reniging is het alom bekend dat
Marinus Lijftogt destijds de man is
geweest die de club in leven heeft
gehouden. Zelf wimpelt hij loftui-
tingen in die richting direct af.
Zegt hij: iDe ommekeer kwam in
1980. Met die paar leden die we
nog hadden werd samen met iPek-
zoï Zutphen, in iDe Herbergi, na
lange jaren wee een show op touw
gezet. Wel hadden we angst dat
het zou mislukken. Zouden we fi-
nancieel niet de mist ingaan?, zo
vroegen we ons af. Pekzo stelde
zich bij een eventueej verlies ga-
rant voor 75 procent. Wij zelf had-
den een risico van 25 procent.
Gelukkig werd de expositie een
succesï, aldus Lijftogt die stelde
dat deze 'hergeboorte' mede te
danken was aan de heren H. van
Heerde en L.G. Weevers. Een ieder
die in Vorden en omgeving dieren
had (pluimvee, konijnen, duiven)
werd speciaal voor deze expositie
aangeschreven. Bij Weevers ver-
zorgden ze gratis het drukwerk.
Dat bespaarde veel kosten', zo zegt
dhr. Marinus Lijftogt. Een jaar
later (1981) werd er wederom in
samenwerking met Pekzo een
show gehouden. De laatste, want
in 1983 stond P.K.V weer volledig
op eigen benen.
Dhr. Lijftogt: 'Ik was toen net se-
kretaris. Gezien de ervaring die ik
met andere shows had opgedaan
heb ik deze show mede op poten
gezet. Ik was er een maand lang

zo'n drie dagen per week mee be-
zig. Op financieel gebied hadden
we ook geen problemen meer. De
leden werkten hard om de beno-
digde guldens bijeen te krijgen. De
koekactie werd een succes. Ook
het ledental groeide naar circa 80,
een aantal dat P.K.V op dit mo-
ment nog steeds heeft. Het doet
me echt goed dat P.K.V thans is uit-
gegroeid tot een vereniging die
een goeie plaats in de regio heeft
verworven'.
Dhr. Marinus Lijftogt die een paar
jaar geleden zijn bestuursfunctie
aan jongeren overdroeg, steekt
zijn waardering voor zijn echtge
note evenmin onder stoelen of
banken. 'Zij stond altijd achter mij.
Ze hielp mee tijdens de exposities
en ook thuis hielp ze mee met de
administratie'. Tegenwoordig is
dhr. Marinus Lijftogt (bijna 71) bij
P.K.V een man 'in ruste'. Thuis
niet. Daar fokt hij nog steeds ko-
nijnen, type Rex, kleur Castor.

Waarom juist dit ras? Dhr. Lijftogt:
'Omdat dit een bijzonder boeiend
ras is. Deze konijnen hebben kort
haar, ook op de voetzolen. Je moet
de konijnen goed droog houden
en regelmatig borstelen', zo legt
hij uit. De Rex met Castor, daar is
het bij hem ook allemaal mee be-
gonnen. In de oorlogsjaren, zo
rond 1942 kreeg Marinus van zijn
oom Hendrik Lijftogt twee van dit
type konijnen.
'Toen is de liefde voor het fokken
begonnen. In die tijd gingen we,
ome Hendrik, de gebroeders Wahl
en ik, regelmatig met de fiets naar
exposities in onder andere Lo-
chem, Gorssel, Borculo. Achter op
de fiets in een kooitje, de konij-
nen. Prachtige tijdï. Na de oorlog
werd Marinus voor 'dag en nacht'
boerenknecht. Hij moest de konij-
nen noodgedwongen weg doen.
iDeze dieren hebben veel verzor-
ging nodig en dat wilde ik mijn
ouders niet aandoen', zo kijkt hij
terug.

Thans is hij weer dagelijks bij zijn
Rexen met Castorkleur te vinden.

Hij geniet van de verzorging van
deze dieren. En hoe bitter het ook
klinkt, eens komt ook aan het le-
ven van een konijn een eind.
Meestal eindigt het dier in een of
andere braadpan of oven. Zo ook
de konijnen bij Marinus. Zelf ope-
ten? Vergeet het maar! 'Mijn
vrouw Rikie zou geen hap van on-
ze 'eigen konijnen' door de keel
krijgen'!!

Gerrit Lenselink houdt van zijn
'Rode Nieuw Zeelanders'
De huidige voorzitter van P.K.V, de
49 jarige Gerrit Lenselink, werd af-
gelopen weekend in het zonnetje
gezet vanwege onder meer zijn
25 jarig lidmaatschap van de
N.K.B. (Nederlandse Konijnen, Ca-
via en Knagerliefhebbers Bond).
Toen Lenselink nog in Vorden
woonde, werd hij in 1976 lid van
'Peklo' uit Lochem. Een vereniging
die hem nu nog steeds na aan het
hart ligt.

Begin jaren tachtig kwam hij met
P.K.V uit Vorden in aanraking. Was
bijvoorbeeld in 1983 ook nauw be
trokken bij de organisatie van de
tentoonstelling. En als je binnen
een vereniging een beetje aan de
weg timmert, dan duurt het niet
lang of je word gestrikt voor een
bestuursfunctie. Dat overkwam
ook Gerrit Lenselink Eerst 'ge-
woon' bestuurslid, in 1996 werd
hij vice-voorzitter en sinds een'half
jaar is hij voorzitter van de club.
Hij is tevens 2e voorzitter van de
'Speciaalclub van Rode Nieuw Zee
landers'. Zelf fokt hij deze konij-
nen al vanaf zijn zesde jaar. Ook
is hij tien jaar keurmeester van
konijnen. Hij reist stad en land af
om deze dieren tijdens exposities
te keuren. Er zijn in Nederland 47
konijnenrassen. Van 36 rassen
heeft hij het predikaat keurmees-
ter.
Binnen enkele jaren hoopt hij zich
de kennis van al deze 47 rassen ei-
gen gemaakt te hebben, waardoor
hij zich voor deze diersoort als een
'allround' keurmeester kan gaan
manifesteren.

Goudsmiddtelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6
7126AX Bredevoort
Tel.:(0031) 543 45 18 25
Fax:(0031) 543 45 23 05
E-mail: info@elcerlyck.nl
Internet: www.elcerlyck.nl
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Sinterklaasactie VOV
De Vordense Winkeliers Ver-
eniging (V.O.V.) stapt tijdens
de Sinterklaasactie af van de
gebruikelijke vleespakketten
en verrassingspakketten. Dit
jaar wordt gewerkt met waar-
debonnen als prijzen. Wel
krijgt de consument bij aan-
koop van de boodschappen de
gebruikelijke zegels. Deze
moeten op een kaart worden
geplakt en op de bekende
adressen in een bus worden
gedeponeerd.

Op 22 november, 29 november
en 6 december worden er de

prijswinnaars uitgetrokken. Tij-
dens elke trekking zijn er 40
waardebonnen van 10 Euro's en
20 waardebonnen van 30 Euro's.

Alle kaarten met zegels worden
bewaard, waarna de deelnemers
na de laatste trekking op 6 de-
cember ook nog eens kans ma-
ken op de Hoofdprijs terwaarde
van 350 Euro's, te bestemmen
voor een reis naar Euro Disney in
Parijs.

Deze hoofdprijs worden mede
gesponsord door de plaatselijke
Rabobank.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur ds. H. Westerink; 19.30 uur Open Kerk
dienst, thema: Ik maak me zorgen om de kerk, God ook?.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 november 10.00 uur ds. S. Hiemstra (Hummelo).

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 november 10.00 uur ds. M. Beitier, na afloop koffiedrinken.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, voorbereiding H.
Avondmaal; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v.
30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 november 17.00 uur, eucharistie m.m.v. Dameskoor.
Zondag 11 november 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
11-12 november F. de Heus (Zutphen), tel. (0575) 52 69 65.

Weekenddienst huisartsen
10-11 november dhr. Dagevos, het Vaanwerk l, Vorden, tel. 55 24 32.
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 9-16 november apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandarts
10-11 nov. J.H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 2514 83. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Stfeekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhóekscweg 8, tel. (0575)
59 25 92; Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18,45-
1930 üütiünderafdeHng voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16,30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11:00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafaeling 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
niaandag t/m vrijdag van 09;00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochein, LarcnsCweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

Verloskundige Ria Haggeinan-Withaaf. tel. (0575) 44 27 72.

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen Van 08.00
tot 1630 uur. Reparatieverzocken 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@destJepel.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 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastéel, tel. (0575) 55 69
08; ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 1942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 5.5 33 48-

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
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,

WV-kantoor Kerkstraat i tel. 55 32, 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.30-13.30 Uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uuri
Tel. 0575-520934. Info dierenbescheraUng tel (0575) 55 66
68. Landelijk: Jdachtènnummef 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 9.30-11,30 uur, Oude Bornhpf
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405:
Pcrsonenalanncring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur. tel 55 34 05,
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV. teL 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWQV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
I lobbyen 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 Borculo
seweg 40, Ruurlo, tel' (0573) 45 23 75 (Wirrt); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding; coördinator mevr. H. ten 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

Werken

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

• 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)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Vaak zijn mensen met va-
ge klachten overal al geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel doen. Na de hea-
ling kan de energie weer stro-
men en komt er ruimte van
binnenuit. Bel voor informatie
met Marg Bekken, tel. (0573)
45 32 46.

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

• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: LJa van 't
Veen-Koek, Reikimaster. Tel.
(0575) 51 33 80.

• Welke jongen of meisje wil
mij helpen met de dieren
verzorgen? Ben je 15 jaar of
ouder, kun je bellen met Su-
zan, tel. 06 21883574.

• Pure aloe-vera producten
dragen bij aan een gezonder
en natuurlijk leven. Informatie
en verkoop Jannie Nijkamp,
Warnsveld (0575) 52 13 16 of
55 36 32

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dagen-geld-te-
rug-garantie. Bel nu: Marga
Sunninghausen-Hummelink
(0575) 46 49 82.

• Te koop: g.o.h. Opel Astra
1.41 GL b.j.'92; 119.000 km,
kleur Bord.rood. Prijs f 6250,-.
Tel. (0575) 46 37 92.

• Swingnight met hits 70-s,
80-s en 90-s op za. 10 novem-
ber in Zaal Koster te Etten.
Aanvang 21.30 uur. Entree
f 10,-. Inl. (0315) 32 39 14.

• Gevraagd tegen vergoeding
± 4 weken: weidegelegen-
heid voor jonge paarden.
Stal Nieuwmoed Jurrius Vor-
den, tel. (0575) 55 67 66.

• Te koop: 2 voedersilo's van
polyester, 5 ton, merk Vrilac.
Tel. (0573) 44 14 20.

• Verhuisd per 1 november
2001: B.H. Nijland „Roons"
van Beumersteeg 5 naar „De
Bundeling" kamernr. 1.19,
7261 BE Ruurlo, telefoonnr.
ongewijzigd.

Werken
in de Thuiszorg?
Bel 0900-235 96 69

(ƒ 0,22/€O.IO p/min)

Bel 0900-235 96 69
(ƒ 0.22/€0,IO p/min)

Open t/m zaterdag
10 november.

Bedankt voor jullie
vertrouwen!

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Nog even genieten van de gulden

EUROWEKEN
Franse

blauwe druiven
500 gram

OQQ
£\/O

Kogelharde

spruiten
500 gram
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1 ftT%7

Nieuwe oogst: NAVELIN'S

sinaasappel
10 voor

Alleen even bakken
bistrokneltjes 500 gram

CQQ
ÜC/O

Lekker en gezond
herfstsalade
200 gram

OQft
L.\)\)

Maak maar een pan vol
macaroni- en
spaghettigroente
500 gram
Versgesneden
koolrapen
500 gram

4 AQ
1 57ü
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Aanbiedingen geldig in week 45

.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUIT.
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VAN ASSELTlSi
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

Gezocht:

voor het Ulenhof College 't Hoge in Vorden

SCHOONMAAKPERSONEEL
goede verdienste!

Bel voor informatie 06 55880202 (0570) 60 60 77

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde
vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

d rukke r i j

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit yan uw drukwerk.
Wii ziin daarin uw partner.

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



Zijn laatste werkdag
komt snel dichterbij, want

Hennie Remdsen

gaat zijn geliefde school Het Hoge verlaten.

Het bestuur van Het Hoge nodigt u uit voor de recep-
tie op donderdag 29 november 2001 van 16.00 tot
19.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden.

Wanneer u tijdens de receptie wilt spreken of infor-
matie wenst, neem dan contact op met Jan Paul
Buijk. Tel. (0575) 55 44 88 of gsm: 06 22513841.
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Met veel vreugde en blijdschap geven wij kennis
» van de geboorte van onze zoon en mijn broertje
*

Jur
Hendrik Johannes

Op 30 oktober 2001 is geboren onze zoon
en ons broertje

Casper
Jaap

Casper weegt 3540 gram en is 51 cm lang.

Jaap, Gerdien
Marlies en Luuk Hesselink

Overweg 14
7251 JS Vorden
(0575) 55 20 57

Jur is geboren op 2 november 2001
weegt 4500 gram en is 57 cm lang.

Dinand, Bea en Anne Brinkman-Hammers

J Boggelaar 5
7231 RC Warnsveld

l (0575) 55 36 32
•
•> ......... . . ... .......

Op zaterdagochtend 27 oktober 2001 is rustig, op
haar geliefde plekje in Vorden, overleden onze lieve
moeder, dochter, zus, tante en vriendin

Ingrid Houtstra
Inge

op de leeftijd van 49 jaar.

In deze schitterende omgeving en met de hulp en
aandacht van veel mensen uit Vorden en omstreken,
heeft Inge de laatste jaren, ondanks zeer zware licha-
melijke strijd, hier intens kunnen genieten.

Wij zijn daar dankbaar voor.
Familie en vrienden

De komende periode
is onze winkel op maandag en

dinsdag gesloten.

Voor dringende zaken zijn wij dan per telefoon
en fax bereikbaar onder nr.

telefoon (0575) 55 15 08
fax (0575) 55 30 70

Kettelerij ülocnihhiderij v.o.f.
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden

DE /H'OILILE

Dankbetuiging

Een woord, een hand, een kaart
doen je zo goed,
wanneer je iemand die je lief hebt,
verliezen moet.

Voor uw blijken van meeleven na het plotseling
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Harrie Schepers

betuigen wij u onze oprechte dank.

Annie Schepers
kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 2001

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • 1-ax (ag5l:55 5|92

Wij vieren ons 1-jarig^staan
et de vgl^n^le

Fjjesttaart/e
6 personen J yjy

Spftculaasbrok
vil II) ,2 S voor/ 4>5 O

Wij^
van f7,75 v

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb,v.
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Oliebollen
l /at(.TtlUg:: :

S betalen

van f2 ,45 voory l,

Krentenbrood
§5,50iiïü voor

Graag tot ziens bij Mirjtmï Meulcnbroek

Kunt u een
keukengeheimpje

bewaren?

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken

349
.

4 pepersteaks

Mexicaanse vleesrolletjes, per stuk

Ei-baconsalade, 700 gram

Rib- en haaskarbonade
700 gram

1295

2—
149

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Si i uls 1008

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Contactjes?

• 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 l! /
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 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.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
13 november 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:

- exploitatie-overeenkomst Hamsveldseweg.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 13 november om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:

- onderzoek asbest Hamsveldsezijweg
- huisvesting statushouders
- subsidie Stichting beheer Sint Ludgerusgebouw.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 14 november om 1930 uur in het gemeentehuis te Vor-
den. Op de agenda staat:

- employability
- bescherming van persoonsgegevens
- vragen om inlichtingen van raadslid M. Bakker over verbouw koetshuis

het Suideras.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 november 2001 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:
- onderzoek asbest Hamsveldsezijweg
- employability
- huisvesting statushouders
- begrotingswijzigingen
- exploitatie-overeenkomst Hamsveldseweg
- subsidie Stichting beheer Sint Ludgerusgebouw
- bescherming van persoonsgegevens
- vragen om inlichtingen van raadslid M. Bakker over verbouw

koetshuis 't Suideras.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onder-
werp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onder-
werpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissiever-
gaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleu-
ten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de opening-
stijden,
met ingang van 9 november tot en met 21 december 2001 ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J.M. Lichten-
berg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden,
op 25 maart 1991 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf (inclusief melding 8.19 Wet milieubeheer van
12 maart 1998) op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie N, nummer 186, adres inrichting: Holskampweg 5 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in
om (bruto):
- 672 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het

agrarisch bedrijf van de heer G.H. Haijtink, Katgershoek 3, 7245 PC
Laren Gld (gemeente Lochem);

- 60 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het

agrarisch bedrijf van Maatschap A.J.B. en AJ.H. Broekgaarden, Rekken-
seweg 12, 7157 AD Rekken (gemeente Eibergen);

- 597 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer E.G. van der Berg, Kapellendwarsweg 4,
7241 PD Lochem;

- 316,5 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van Maatschap Mogezomp, Tusselerdijk 9, 7241 PZ
Lochem;

- 112 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer L Bannink, Wildenborgseweg 4, 7244 PV
Barchem (gemeente Lochem).

Vergunninghouder houdt 743,8 kilogram NH3 productieruimte. De de
positie neemt met 70,2 % af van 98,5 naar 41,7 mol.

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

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 22 december
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

openbare kennisgeving ontwerp-besluiten voornemen tot (gedeel-
telijke) intrekking vergunning
artikel 826 Wet milieubeheer/artikel 330 Algemene wet bestuurs-
recht
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en
in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen, gedurende de ope
ningstijden,

Met ingang van 9 tot en met 23 november 2001 ter inzage de ontwerp-be-
sluiten tot intrekking van de aan de heer HJ. Wiggers, Branden-
borchweg 8, 7251 MC Vorden, op 23 maart 1995 verleende revisiever-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel 8.19
Wet milieubeheer van 21 april 2000) voor een agrarisch bedrijf, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2545,
adres inrichting: Brandenborchweg 8 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, in te trekken voor de verkoop van (bruto) 1724,4 kilo-
gram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Lueb,
Kleindorpseweg 8, 7031 JB Wehl.
De depositie neemt af van 1.069,1 mol naar O mol.

tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B.J. Groot Jebbink. Al-
menseweg 41, 7251 HN Vorden, op 13 juli 1993 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummers 202 en 203,
adres inrichting: Almenseweg 41 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, gedeeltelijk in te trekken om (bruto) 248,5 kilogram
NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Beunk-
Joling, Klaverdijk 9, 7025 CV Halle.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 491,8 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 33,5% af van 51 naar 33,9
mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 24 no-
vember 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

PREEKUUR WETHOUDER MEVROUW DJ. MULDERIJE-
MEULENBROEK

Op donderdag 8 november 2001 is mevrouw Mulderije niet in de gele
genheid spreekuur te houden.



NVALIDENVOERTUIGEN

Wat is een invaliden voertuig
Niet alle voertuigen waar invaliden gebruik van maken zijn invaliden-
voertuigen. Een invalidenvoertuig heeft de volgende kenmerken:
- het is een voertuig dat ingericht is voor het vervoer van een invalide

(dus aangepast is aan de handicap);
- het is maximaal 1.10 meter breed;
- het heeft geen motor of een motor die niet harder kan dan 45 km/u.

Plaats op de weg
Binnen de bebouwde kom mag een bestuurder van een invalidenvoer-
tuig overal rijden: op de stoep, het fiets(bromfiets)pad en de rijbaan.
Daarbij geldt de algemene regel dat 'men het overige verkeer niet mag
hinderen of in gevaar mag brengen'. Op de stoep moet je je snelheid dus
aanpassen aan de voetganger.

Verkeersrol
De gekozen plaats op de weg bepaalt de verkeersrol van de bestuurder
van een invalidenvoertuig. Als je op de stoep rijdt, ben je dus een voet-
ganger, als je op de weg rijdt een bestuurder.

Verkeersregels
Bestuurders van invalidenvoertuigen mogen binnen de bebouwde kom
niet harder dan 30 km/u en buiten de bebouwde kom maximaal 40 km/u
(hetzelfde geldt voor bromfietsers).
Bestuurders van invalidenvoertuigen die van rechts komen en op de weg
of het fiets(bromfiets)pad rijden, hebben sinds l mei 2001 voorrang op
gelijkwaardige kruisingen. Maar let op: als je op de stoep rijdt, ben je
voetganger en heb je geen voorrang als je van rechts komt op een gelijk-
waardige kruising.

NDERZOEK ASBEST HAMSVELDSEZIJWEG

Een inwoner van de gemeente Vorden heeft bij de provincie een melding
gedaan over mogelijke aanwezigheid van asbest in de Hamsveldsezijweg.
Er is inderdaad hechtgebonden wit asbest geconstateerd. Hechtgebon-
den asbest is minder gevaarlijk dan niet hechtgebonden asbest, omdat er
minder gauw schadelijke asbestvezels vrijkomen. Uit hechtgebonden as-
best komen de gevaarlijke asbestvezels alleen in de lucht bij bewerking
of verwijdering. Wit asbest is - ondanks dat het ook ongeneeslijke ziek-
ten kan veroorzaken - minder gevaarlijk dan blauwe en bruine asbest.

Aanvullend onderzoek naar de concentratie asbest is nodig. De kosten
bedragen ƒ 5.500 - (€ 2.495,79).

NZAMELACTIE KLEINE ELECTRISCHE APPARATEN EEN GROOT SUCCES

Op maandagavond 29 oktober jongstleden togen 50 padvinders van de Scoutinggroep Vorden met begeleiders
en vervoermiddelen van de Vordense Ondernemersvereniging huis-aan-huis door de dorpen Vorden en Wich-
mond om kleine elektrische apparaten, zoals koffiezetapparatuur, strijkijzers, boormachines en computers, in
te zamelen. In het buitengebied waren een aantal brengpunten. In de weken voor de inzameling is een publi-
citeitscampagne gevoerd in regionale en plaatselijke bladen en op Omroep Gelderland.

Het inzamelresultaat van 500 kilogram in enkele uurtjes tijd mocht er zijn. De apparaten gaan naar de kunst-
stofverwerkende industrie voor hergebruik. De actie is een succes als bedacht wordt, dat na de succesvolle in-
zamelactie vorig jaar november/ december (resultaat 2200 kilogram) en de inzamelingsmogelijkheid bij 5 de-
tailhandelszaken (Super de Boer, Super A & P, Kadoshop Sueters, Welkoop Vorden en fa Barendsen) reeds on-
geveer 1500 kilogram is ingenomen.

Dankzij de uitstekende samenwerking tussen de Vordense Ondernemersvereniging, de Scoutinggroep Vorden,
Berkel Milieu uit Zutphen en de gemeente Vorden kon dit project slagen. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Wie nog kleine elektrische apparaten wil afgeven kan dat bij bovengenoemde detailhandelszaken doen.

RENGPUNT GROENAFVAL

Op zaterdag 10 november kunt u
voor de laatste keer dit jaar uw
grof snoei- en tuinafval inleveren
bij het brengpurit groenafval op
het parkeerterrein bij sporthal het
Jebbink. Een medewerker van Ber-
kel Milieu is tussen 10.00 en 13.00
uur aanwezig om uw groenafval
aan te nemen.

Er is door de inwoners van de ge
meente gedurende de periode
april t/m september 2001 veelvul-
dig gebruik gemaakt van het
brengpunt. In totaal is 33.980 kilo
groenafval ingeleverd.

Op 12 december 2001 wordt het
grof snoei- en tuinafval ook weer
huis-aan-huis ingezameld.

Bij het brengpunt kunt u uw blad en grasmaaisel, takken en snoeiafval (tot 15 cm dik) inleveren. Het is niet toe-
gestaan uw groenafval vóór 10.00 uur af te geven. Hierop wordt toegezien.
Voor snoeiafval dikker dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u terecht bij de stortplaats in Lochem of Zutphen.
De spelregels voor het wegbrengen van uw snoei- en tuinafval kunt u vinden in de Afvalkalender 2001/2002.

MPLOYABILITY

In verband met de komende gemeentelijke herindeling willen burge-
meester en wethouders de medewerkers in de gelegenheid stellen een
employabilitytraining te volgen. Zij stellen de gemeenteraad voor om een
bedrag van ƒ 20.000,- (€ 9.075,60) beschikbaar te stellen.

ONINGEN HAMSVELDSEWEG KRANENBURG

Aan de Hamsveldseweg in Kranenburg mogen nog drie vrijstaande wo-
ningen komen. Voorlopig de laatste woningen die in Kranenburg ge-
bouwd worden. De eigenaar van de grond wil de bouwgrond/ te bouwen
woningen zelf verkopen en heeft verzocht een exploitatie-overeenkomst
met hem te sluiten voor het aanleggen van leidingen, centraal antenne
systeem etc. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor
dit te doen.
In de overeenkomst is opgenomen dat de bouwgrond en de te bouwen
woningen aan de economisch meest gunstige aanbieders te koop wordt
aangeboden. Bij gelijke aanbieding wordt verkocht aan personen met
een sociaal- of economische binding aan Kranenburg respectievelijk Vor-
den.

UBSIDIE STICHTING BEHEER SINT LUDGERUSGEBOUW

Het Ludgerusgebouw in Vierakker is in 1993/1994 gerenoveerd. De Stich-
ting krijgt al jaren een subsidie van ƒ 42.610,— (€ 19335,58) van de ge
meente voor de exploitatie van het gebouw. De gemeente staat garant
voor de betaling van de rente en aflossing van een lening van ƒ 620.000 —
(€ 281.343).

De exploitatie van het gebouw gaat slecht. De mogelijkheden zijn te be
perkt voor een goede exploitatie. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad daarom voor om de geldlening over te nemen. Op jaarba-
sis is dit ƒ 58.392- (€ 26.497,13). Per jaar kost de gemeente dit dus
ƒ 15.719- (€ 7.133) extra.

UISVESTING VOOR ASIELZOEKERS

Asielzoekers die een "vergunning voor een bepaalde tijd asiel" krijgen of
een "vergunning voor onbepaalde tijd," hebben recht op huisvesting en
kunnen gebruik maken van alle regelingen die er zijn. Zij moeten zo snel
mogelijk vanuit een asielzoekerscentrum naar een andere woning ver-
huizen. Gemeenten hebben daarvoor taakstellingen gekregen.

Vorden loopt 17 plaatsingen achter. Burgemeester en wethouders willen
deze achterstand inlopen in een zodanig tempo dat het opnamevermo-
gen van de gemeenschap niet wordt overschreden.

E EURO KOMT

Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over met de gulden, de mark of de franc.
Het zal wel even wennen zijn. Maar ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een
brood in Spanje of Finland met dezelfde munt af als in Nederland.

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (DING)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (FLOF)
België Italië Portugal Spanje (BIPS)

Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of wisselen, maar hiervoor kunnen provisie
kosten in rekening gebracht worden.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de Nederlandse Bankom deze in te wisse
len. Dat kan voor munten tot l januari 2007, bankbiljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse Bank
worden ingewisseld tot 2037.

Automatische omzetting in euro's.
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc, wordt automatisch omgezet in euro's.
Daar heeft u geen omkijken naar. Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's. Uw
bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is lichtgeel. Dat is zo gedaan om ver-
warring te voorkomen.

Cadeautje
Iedereen vanaf 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse euromunten krijgen. Betalen ermee kan
pas vanaf l januari 2002. U kunt er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon waarmee u een eurokit kunt
halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (ƒ 8,55) (l, 2, 5,10, 20 en 50 eurocent en l en 2 euro).

Euromunten te koop vanaf17 december 2001
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l januari 2002 euro's terug als wisselgeld.
Ook als u met guldens betaalt. Het afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent. U kunt
dit voorkomen door er voor te zorgen om zo snel mogelijk met euro's te betalen. Als u met pinpas, chip- of ere
ditcard betaalt gebeurt dit automatisch.
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan voor ƒ 25,- pakketten te koop met euro-
munten: 4 munten van l eurocent, 3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20 eurocent,
5 van 50 eurocent. 3 van l euro en 2 van 2 euro. (€ 11.35 x 2,20371 - ƒ 25,00).

Rekenen
De officiële koers van de euro is ƒ 2,20371. Moeilijk om mee te rekenen. Handiger is het rekensommetje:

Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tel daar 10% bij op.
5 euro = 2x5 gulden = 10 gulden + 10 procent = ƒ 11,-.
Omgekeerd werkt het net zo: 4 gulden : 2 = 2 euro -10 procent = 1,80.

Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes voor weinig euro te koop.

Op vakantie in 2OO1 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer geldig. De munten kunt u in Neder-
land niet meer omwisselen. Tot l april 2002 kunt u wel buitenlandse bankbiljetten inwisselen, maar u betaalt
transactiekosten.



Meer informatie?
Bel gratis de Eurolijn: 080O-1521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Of
kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

jfJLORFAnAIR BEDRAG NAASTEEN CW-VERVOERSPAS

Sinds l oktober 2000 neemt de gemeente Vorden deel aan de Regiotaxi
IJsselstreek. Dit is een Collectief Vraagafhankelijk systeem van openbaar
Vervoer (CW), dat geschikt is voor mensen met een handicap. Mensen die
in aanmerking komen voor een CW-vervoerspas in het kader van de Wvg
(Wet voorzieningen gehandicapten), ontvangen aanvullend op deze CW-
vervoerspas een forfaitair bedrag van ƒ 300,- (€ 136,13) per jaar,-.

Op 30 oktober 2001 heeft de raad ingestemd met het verlengen van het
verstrekken van het forfaitaire bedrag. Mensen met een CW-vervoerspas
hebben tot l oktober 2002 recht op dit bedragvan ƒ 300,- (€ 136,13).
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OUWAANVRAAG

Plaats
Emmalaan l

aanvrager
dhr. en mw. E. Bouwmeester

inhoud
vergroten woning

Datum ontvangst
29-10-2001

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

Plaats
Almenseweg 46

Slopen

Plaats
Almenseweg 56

Strodijk 19

Kappen

Plaats
Zutphenseweg 40

aanvrager
J. Heuvelink

aanvrager
W.M. Wassink

H.J. Wuestenenk

aanvrager
J.P. Bosboom

inhoud
bouwen hooiberg

Vrijstelling
Verplaatsing

Inhoud
geheel slopen twee varkensschuren

geheel slopen drie varkensstallen

Inhoud
vellen 25 fijnsparren

herplantplicht

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

iin Ouderen Vorden
ik^jk vlï Nieuwstad i52,7201 Af ̂

\7OP OP 1SI Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

MET DE BUURTBUS NAAR
HET SPITTAAL
De buurtbus (nr 193) rijdt dage
lijks een aantal ritten vanaf sta-
tion Vorden via Wichmond en
Vierakker naar Het Spittaal. Vooral
voor mensen die op bezoek gaan,
sluit de dienstregeling van deze
bus prima aan op de bezoektijden
in het ziekenhuis.
De dienstregeling is af te halen bij
het kantoor van de V.V.V. of bij de
stichting Welzijn Ouderen. Nieuw-
stad 32

NOGMAALS DE EURO
Nog twee maanden en de euro is
ons wettig betaalmiddel. Het aan-
tal briefjes en munten is groter
dan wij tot nu toe gewend zijn.
Welke munten krijgen wij vanaf l
januari in onze portemonnee?
Er komen munten van: l, 2
,5,10,20 en 50 eurocent en van l en
2 euro. Ze verschillen onderling in
kleur en vorm. Alle landen waar
de euro wordt ingevoerd krijgen
dezelfde munten. Al die munten
hebben een zgn. Europese zijde
waar de waarde van de munt
wordt aangegeven en die zijde is in
alle landen hetzelfde uitgevoerd.

De andere zijde, de zgn. nationale
zijde is per land verschillend, in
Nederland staat hier een afbeel-
ding van koningin Beatrix. Maar
een munt met de afbeelding van
koningin Beatrix is straks ook gel-
dig in alle andere landen waar te
gelijkertijd de euro wordt inge
voerd. De munten van die andere
landen zijn dan ook hier geldig
Hoe zit het met het papiergeld?
Er komen 7 euro-biljetten met een
waarde van: 5,10,20, 50,100,200 en
500 Euro. De biljetten van 200 en
500 euro zullen in het dagelijks Ie
ven niet veel gebruikt worden, net
zoals dat nu geldt voor het briefje
van duizend.

Tijdens de voorlichtingbijeen-
komst op 29 november om
14.00 uur in Het Stampertje
(Dorpscentrum) zal er verdere
uitleg worden gegeven en is er ge
legenheid om vragen te stellen
over alles wat u over de euro wilt
weten.
Hoe meer u al over de euro weet,
hoe beter u er na l januari mee
om zult kunnen gaan.Laat dus de
ze gelegenheid niet voorbij gaan.
Swov, Cosbo en Vrouwenraad hè
ten u van harte welkom.

HANDIG IN HUIS
Wie wat ouder wordt erj merkt dat
de krachten afnemen, krijgt soms
ook moeite met dagelijkse karwei-
tjes die voorheen geen enkele
moeite kostten. Toch moet het
huishouden wel gedaan worden
en hulp is niet altijd voorhanden.
Wel is het mogelijk om allerlei kar-
weitjes op een andere manier te
doen en hulpmiddelen te gebrui-
ken die het werk gemakkelijker
maken. Veel van deze hulpmidde
len zijn gewoon in de winkel te
koop en voor bijzondere hulpmid-
delen kan misschien de thuiszorg-
winkel uitkomst bieden.
Dweilen en zemen zijn de eerste
klusjes die te zwaar kunnen wor-
den. Een spons en/of zeem opeen
uitschuifbare steel helpt om vanaf
de begane grond te zemen en voor-
komt dat u op een trapje moet
klimmen. Geeft u toch de voor-
keur aan een trap, kies dan voor
een lichtgewicht exemplaar ,die
gemakkelijk te verzetten is en die
toch stevig staat. Gammele keu-
kentrapjes hebben al heel wat val-
partijen te weeg gebracht. En als u
iets nodig hebt van de bovenste
plank in het keukenkastje, ga dan
niet op een keukenstoel staan,

maar gebruik een speciaal voor dit
doel gemaakt trapje, gemakkelijk
inklapbaar en ingeklapt vraagt het
weinig ruimte, zodat er altijd een
plaatsje voor te vinden is, een
hulpmiddel waar u zeker veel ple
zier van zult beleven. Stofzuigen is
ook een karwei dat de nodige in-
spanning vraagt .Een kruimelzui-
ger (kruimeldief) is naast de stof-
zuiger een hulpje voor het kleine
werk en kan ook gebruikt worden
om de trap te stofzuigen. Veel ge
makkelijker en daardoor veiliger.
Ook om te dweilen zijn er allerlei
handige hulpmiddelen die het
werk vereenvoudigen.
Vereenvoudigen betekent niet al-
leen gemakkelijker werken, maar
ook veiliger. De meeste ongeluk-
ken gebeuren in huis, vaak omdat
men werkt met de verkeerde ins-
trumenten en omdat men een
klusje "gauw even" wil doen. De
tijd nemen voor hetgeen u wilt
doen en de juiste hulpmiddelen
gebruiken is investeren in uw ei-
gen veiligheid. Juist op oudere leef-
tijd kan een val ernstige proble
men veroorzaken en geldt nog
meer dan eerder : "Voorkomen is
beter dan genezen"
Nog meer tips voor uw gemak:

Een telefoontoestel met grote toet-
sen is niet alleen geschikt voor wie
niet zo goed meer ziet, maar is ook
zeer geschikt voor mensen van wie
de handen wat verstijfd raken en
die daardoor moeite krijgen met
de kleine toetsen. Er zijn ook toe
stellen waar een aantal nummers
ingeprogrammeerd kunnen wor-
den, zodat u met één druk op de
knop het juiste nummer heeft. De
nummers inbrengen is misschien
even lastig, maar een handig
(klein)kind of buurjongen wil dat
waarschijnlijk best even doen.
Potten en flessen open maken kan
een bron van ellende zijn. Er be
staan goede openers die een der-
gelijk karwei een stuk vergemak-
kelijken.
Tenslotte: zet nooit planten of een
vaas met bloemen op de tv. Als er
iets mis gaat met water geven of
als de vaas omvalt kan er kortslui-
ting ontstaan.

Voor al die mensen die steunkou-
sen (elastische kousen) dragen,
zijn er nu hulpmiddelen op de
markt die het aan- en uittrekken
van deze kousen een stuk gemak-
kelijker maken. Niet alleen een
uitkomst voor de gebruikers ,maar
ook voor al diegenen die dagelijks
hiermee behulpzaam zijn, mantel-
zorgers zowel als thuiszorgmede
werkers.

Er zijn verschillende uitvoeringen
van deze hulpmiddelen, die o.a. de
mooie namen Easy-Slide en Eure
ka hebben gekregen. Ze zijn ver-
krijgbaar bij de leveranciers van
therapeutisch elastische kousen
en in de meeste thuiszorgwinkels.
Er zijn verzekeraars die een ver-
goeding hiervoor geven als men
aanvullend verzekerd is.

Koetshuis verbouwd zonder vergunning
Het Koetshuis van landgoed
Suideras is vorig jaar verbouwd
zonder dat hiervoor een bouw-
vergunning werd aangevraagd.
Dat bleek vorige week dinsdag-
avond tijdens de raadsvergade-
ring van de gemeente Vorden
waar raadslid M. Bakker (D66)
enkele schriftelijke vragen over
deze kwestie stelde aan het col-
lege.

Burgemeester E.J.C. Kamerling ver-
klaarde dat de verbouwing door
de gemeente werd geconstateerd
toen deze bijna voltooid was zodat

het opleggen van een bouwstop
nagenoeg geen zin meer had. Ook
strafrechtelijk is er door de ge
meente geen enkele actie onder-
nomen omdat in zo'n geval moet
worden aangetoond dat er kwade
opzet in het spel is. "Dat blijkt in
de praktijk lastig, omdat betrokke
ne zich vaak met succes kan be
roepen op enige vorm van onwe
tendheid.

Het is daarom vast gebruik dat het
college niet strafrechtelijk optreedt
bij de eerste keer dat iemand in de
fout gaat", aldus Kamerling.

De eigenaar van landgoed Suider-
as heeft nadat de overtreding was
geconstateerd nog wel een bouw-
en monumentenvergunning aan-
gevraagd.

De heer Bakker vroeg zich in zijn
schriftelijke vragen af of de ver-
bouwingen op dezelfde manier
waren gebeurd als daarvoor wel
van tevoren een bouwvergunning
was aangevraagd.

Burgemeester Kamerling daarop:
"De adviezen en aanbevelingen
van de provincie en de Rijksdienst

voor de Monumentenzorg hadden
eventueel kunnen leiden tot enige
aanpassing van het bouwplan."
Opvallend is dat het college van B
en Ween advies van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg ten aan-
zien van een wijziging van de ra-
men in de voordeuren naast zich
neerlegde. Wethouder Mulderije
nam hier overigens een minder-
heidsstandpunt in. Zij vond dat de
mening van de rijksdienst hier wel
had moeten worden gevolgd.

De heer E. Brandenbarg (WD) zei
"er een barst van te geloven" dat

de eigenaar van het landgoed ge
heel ten goede trouw handelde.
De heer P. Hoogland (PvdA) voegde
daaraan toe: "Dit opent natuurlijk
perspectieven voor iedereen die
binnenkort een verbouwing heeft.
Je gaat gewoon aan de slag en
hoopt dat de gemeente er pas op
het eind achterkomt. Volgens mij
wisten ze bij het Suideras drommels
goed waar ze mee bezig waren."

De heer A.H. Boers (CDA) stelde
voor om zo snel mogelijk in de
commissievergadering terug te ko-
men op deze zaak. Ook de heer M.
Bakker (D66) was hier een warm
voorstander van. "We moeten met
elkaar afspreken hoe we dit soort
zaken in de toekomst kunnen
voorkomen."



zover!
Rabobank

a.s. zaterdag 10 november
bent van harte welkom.

Rabobank Graafschap-West

Zutphenseweg 26, Vorden

Telefoon{0575) 55 81 00

Telefox (0575)558101

ons nieuwe panel wordt geopend e;

ïjjfëi iftgebrufk genomen, Een mooie

jelegenheid voor iedereen om eens te
komen kijken hoe dit moderne bankge-

bouw is ingedeeld en ingericht U bent

van harte welkom op ons Open Huis a^s.

zaterdag 10 november tussen 10.00 en
16,00 uur, Tijdens hét Open Huis kunt u

de bank tot in a He hoekjes bekijken. Dat

gebéyrt aan de Hand van een route

waarmee u ook nog aantrekkelijke reis-

cheques kunt winnen. Verder zijn er acts

emetiteftainment; voor ieder wat wils.

aen een eigen programma

rjes, videohoeken

is begeleiding en opvang

Citeren, zodat de

jn gemak kunnen rondkij-

Voor bezoekers uitWich-

mond en Kranenburg is

speciaal vervoer geregeld.

Er rijdt een -gratis - shuttlebus van en
naar het feestterrein volgens onderstaand

tijdschema.

Kranenburg: Pannenkoekenrestaurant Kranenburg
Opstapplaat.Shuttl.bus j ̂ ^^ Voor het kantoor van de Rabobank

vertrektijden 1 0.00
heen u QQ

12.00
13.00
14.00
15.00

vertrektijden 1 0.45
terug 1M5

12.45

13.45

14.45

15.45

„ t„, _^ ^ ,, j__

vertrektijden 1 0.30
heen 113Q

12.30

13.30

14.30

15.30

vertrektijden 11.15
terug 1215

13.15
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Om verk««r$ov*ri«stto bep«ricen, verz<Mte^

U heeft waarschijnlijk al een compleet informatiepakket in de bus ontvangen. Dit pakket bevat
informatie over het Open Huis en alle feestelijkheden daaromheen. Is dit niet het geval? Dan ligt er
op de bank een exemplaar voor u klaar. U kunt ons ook bellen op 0575 -55 83 31.

Verenigingen
profiteren mee:
U wijst zelf de winnaars aan!

Ter gelegenheid van de opening stelt de Rabobank een geld-

bedrag van in totaal ƒ 25.000,- beschikbaar voor verenigin-

gen in onze gemeente. Alle bezoekers aan het Open Huis mo-

gen meebepalen welke vereniging een prijs verdient. In de

bank staan presentaties van alle deelnemende verenigingen.

Aan het eind van de route door de bank mag u een stem uit-

brengen op de vereniging van uw keuze.
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LET OP! Vanwege de feestelijkheden is de bank vrijdag 9 november niet operationeel. U kunt voor bankzaken dan wel terecht op onze andere kantoren.

Vriendenbrief nr 218[
o

Herfst 2001

Een nieuwsbrief van de Stichting 'Vrienden van
de Openbare Bibliotheek in Vorden

Vorige maand hebben we in Contact
een halve pagina gewijd aan het
werk dat de stichting 'Vrienden van
de Vordense Bibliotheek' doet. En u
als lezer opgewekt om ook donateur
van onze stichting te worden.
Gelukkig hebben we daar een aantal
positieve reakties op gekregen van
mensen die vinden dat de biblio-
theek een waardevolle instelling is
voor onze gemeenschap. En dat het
belangrijk is dat de bibliotheek wat
meer financiële armslag krijgt om in
Vorden op meer terreinen originele
culturele activiteiten te ontwikkelen.

In de komende vijf, hooguit tien jaar
zullen leesgewoonten veranderen.
Op ons kleine U-boek-computertje
nemen we dan de tekst over van een
roman of van een krant. Vanaf het
beeldscherm ter grootte van een
boek lezen we de teksten in een luie
stoel, bed of trein. Geen gesleep met
boeken of onhandig grote kranten.
Als dat de toekomst is dan is er nu
nog tijd - dachten we - om de relatie
vast te leggen tussen de mens en het
gedrukte woord. Dat gebeurde in
twintig fraaie portretten van de
Almense fotograaf Geert de Groot

Deze aflevering gaat over twee van
die evenementen. Ze laten zien dat
er boeiende dingen mogelijk worden
als er mensen zijn die iets willen
organiseren en daarbij gesteund
worden door plaatsgenoten die daar-
voor financieel een bijdrage willen
geven.
We hopen dat u het met ons eens
bent dat we op deze wijze als stich-
ting VOB nuttig werk doen. En dat u
daaraan de conclusie zult verbinden
dat ook u aan deze culturele activi-
teiten bij wilt dragen. Dat kan door
donateur te worden van de Stichting
VOB.

Bestuur Stichting VOB

die de relatie van de mens en het
boek in beeld brengen. Een aantal
inwoners van Vorden werkten er als
model aan mee.
Het idee werd zo positief beoor-
deeld dat de foto's nu in een groot
aantal Nederlandse bi-
bliotheken worden ge-
ëxposeerd. Zo werd een
in Vorden geboren idee
gewaardeerd ook door
belangrijke bibliothe-
ken in ons land.

Een foto uit de serie 'Mens-
en-lezen' waaraan een aan-
tal Vordense inwoners als
model heeft meegewerkt.

De in Vorden wonende Prof. Dr G.P.
Hoefnagels is een man met een inter-
nationale reputatie. Hij is deskundig
op vele terreinen, was lid van de
Eerste Kamer, heeft een bureau voor
scheidingsbemiddeling en schrijft
boeken die ook in het buitenland
sterk de aandacht trekken. In ons land
en in Duitsland verzorgt hij lezingen
voor honderden belangstellenden. En
krijgen zijn culturele activiteiten in
het theater 'Onder de Molen' ook lan-
delijk veel aandacht en waardering.
Daarom zijn we als Vordense biblio-
theek er best een beetje trots op dat
Peter Hoefnagels ook in onze biblio-
theek een lezing zal houden. Dat
gebeurt op zondagmiddag 18 novem-
ber om 14.30 uur in de bibliotheek.
Hij gaat daarbij vooral in op zijn boek
'Dansen op het terras', een opvallende
roman die zeer positief wordt beoor-
deeld. Het is wel zeker dat deze zeer
veelzijdige persoonlijkheid zal zor-
gen voor een boeiende middag.
Muzikale medewerking verlenen de
'Mills Brothers', het professionele
combo van theater 'Onder de Molen'.
U kunt voor deze happening kaarten
bestellen bij voorkeur bij de balie van

de bibliotheek.

De twee voorbeelden
op deze pagina laten
zien dat de Stichting
VOB nuttig werk doet
en dat uw bijdrage als
donateur goed wordt
besteed om in cultu-
reel opzicht in onze
gemeente activiteiten
te ontplooien.

'Vorden '99', het boek over uw dorp
op de grens van twee eeuwen. Gra-
tis voor nieuwe donateurs die voor
tenminste ƒ 25.00 per jaar het werk
van de Stichting VOB steunen.

l Opgave donateur Hierbij
| geef ik mij tot wederopzegging
| op als donateur van de Stichting

'Vrienden van de Openbare
| Bibliotheek in Vbrden' met
p ingang van l januari 2002 voor
| een jaarlijkse bijdrage van
| f Ik ontvang graag het
| welkomsgeschenk 'Vorden '99'.

l Naam:|

l Adres

Postcode en plaats:

Bon s.v.p. afgeven bij balie Bibliotheek of
opzenden aan Secr. Stichting VOB, Oude

tZutphenseweg 10 - 7251 JX Vorden



Jeugd Socii in het nieuw

Al vele jaren wordt de jeugd van
sv Socii gesponsord door de
lam. Besseling.

Men vindt het ook een eer om de
naam 'Timmerfabriek Besseling'
te dragen en zo een steentje bij te

dragen aan de naamsbekendheid
van het bedrijf. Ook nu de kin-
deren van de fam. Besseling bij de
senioren spelen willen ze nog
gaarne doorgaan met het voorzien
van goede kleding aan al de jeugd-
teams van Socii. Namens het be-

stuur, leiders en vooral de jeugd
wil men de fam. Besseling van har-
te bedanken en wenst Socii hun
nog veel succes met het timmer-
bedrijf te Vierakker. Op de foto ziet
men een groot aantal jeugdleden
met de sponsor.

Brandweer

Op maandagavond 15 oktober
jl. werd de prijsuitreiking ge-
houden van de ballonnen en
de kleurplatenwedstrijd van
de open dag van de Vordense
brandweer.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:
Ballonnen: 1) Roy te Velthuis (180
km), 2) Ruben Golstein (152 km) en
3) Bjorn Hekkelman (150 km).

Kleurplaat brandweersmurf kleu-
tergroep: 1) David Filip, 2) Lizette
Roelofs en 3) Zjors Lammers.

Kleurplaat brandweersmurf groep
l en 2:1) Bram Pijnappel, 2) Lisan-
ne Roelofs en 3) Riek Stokkink.

Kleurplaat met gevaren groep 3
t/m 5: 1) Twan Borgonjen, 2) Kim
Olthof en 3) Elvira Groot Jebbink.

Kleurenplaat met gevaren groep 6
t/m 8:1) Ellen Hartemink, 2) Liset-
te Arends en 3) Nienke Abbink.

De Vordense brandweer wil ieder-
een bedanken voor de getoonde
belangstelling op de open dag en
de prijswinnaars feliciteren met
hun gewonnen prijzen.

Pompoendag op zorgboerderij de Vijfsprong
Op zaterdag 10 november strui-
kelt men op zorgboerderij De
Vijfsprong over de pompoenen,
ledereen is welkom op de Pom-
poendag.

Kinderen kunnen gratis een ge-
zichtje uit een pompoen snijden
en voor volwassenen valt er heer-
lijk pompoensoep te proeven en is
er een folder met lekkere pom-
poenrecepten. Reden genoeg om
komende zaterdag langs te komen
op Reeoordweg 2.

Het uitsnijden van pompoenen is
een traditie die uit Amerika is
overgewaaid rond Halloween.
Maar ook als lampioen voor Sint
Maarten op 11 november zijn pom-
poenen met lichtjes erin natuur-
lijk heel geschikt. En het is ook ge
woon een leuk gezicht op de ven-
sterbank of bij de voordeur. Op De
Vijfsprong kunnen kinderen hun
creativiteit uitleven op een pom-
poen die ze zelf uit mogen kiezen.
Het waxinelichtje krijgen ze er
natuurlijk bij .Pompoenen zijn mo-

menteel heel populair als decoratie
materiaal, maar veel mensen we-
ten niet dat ze ook heel erg lekker
zijn. Daarom biedt De Vijfsprong
bezoekers een folder aan met de
verrukkelijkste pompóenrecepten.
Eén van deze recepten, de pom-
poensoep, kunt u ter plekke proe
ven. Uiteraard zijn er deze dag
grote hoeveelheden pompoenen te
koop. De winkel van Zorgboerderij
De Vijfsprong is zaterdags geopend.
Zorgboerderij De Vijfsprong vindt
men op Reeoordweg 2.

Schrijfactie
Amnesty International
Deze week worden de nieuwe
brieven bij de thuisschrijvers
bezorgd. Er wordt deze maand
weer voor drie gevangenen ac-
tie gevoerd. Een van de brieven
is gericht aan de president van
Iran en heeft betrekking op een
groep gewetensgevangenen in
Iran. Een van die gevangenen is
Mohammad Tavassoli.

Mohammad Tavassoli (63) zit sinds
8 april 2001 in eenzame opslui-
ting. Hij maakt deel uit van een
groep van rond de zestig mensen
die in maart en april dit jaar wer-
den opgepakt, beschuldigd van
spionage en poging tot omverwer-
ping van de staat. Velen van hen
zijn niet op de hoogte van de aan-
klacht en hebben geen contact
met familie of advocaat.

De afgelopen maanden kwam on-
geveer de helft van deze mensen
vrij. De overigen zitten vast in on-
bekende gevangenissen, waar de
Revolutionaire Garde de dienst
uitmaakt zonder controle door de

autoriteiten. Velen verkeren in
slechte gezondheid. Familieleden
ondervinden tegenwerking van de
rechterlijke macht. Een rechter
zou tegen de echtgenote van een
van de gevangenen hebben gezegd
dat ze niet hoefde te weten waar
haar man is.

De familieleden van de gedeti-
neerden hebben inmiddels een
brief gestuurd aan de Hoge Com-
missaris voor de Mensenrechten
van de Verenigde Naties. Daarin
protesteren ze tegen de onrecht-
matige opsluiting; het ontzeggen
van hun recht op juridische hulp;
het gebruik van psychologische
druk om bekentenissen af te dwin-
gen; bedreigingen en druk op de
familie van de politieke gevange-
nen zich stil te houden en niet in
het openbaar te protesteren tegen
de onwettige daden van staatsvei-
ligheidsagenten.
In de brief wordt verzocht om on-
middellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van deze gewetensgevan-
genen

Eerste prijs 'Sursum Corda'
De chr. Muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' heeft zaterdag met
succes deelgenomen aan het
KNFM concours in Drachten.
Het was voor het korps een
feest om in de concertzaal van
het sociaal cultureel centrum
'De Lawei' te spelen. Sursum
Corda kwam onder leiding van
dirigent Gerald Roerdinkhol-
der uit in de sectie Harmonie,
afdeling Uitmuntendheid.

Als verplicht nummer werd ge
speeld Tableaux des Vosges' (beel-
den uit de Vogezen) van Meindert
Boekei en als keuzewerk 'Inspira-
tion' van Jan de Haan.

Twee totaal verschillende werken
en gezien de moeilijkheidsgraad
een uitdaging voor de dirigent
en orkestleden, waaronder zeven
jeugdleden die voor het eerst aan
een dergelijk concours deelna-
men.

De jury beloonde 'Sursum Corda'
voor de uitvoering van het ver-
plichte werk met 82,83 punten en
voor het keuzewerk met 81 pun-
ten, goed voor een gemiddelde van
81,92 en dat betekende een eerste
prijs. Bij thuiskomst in Vorden zat
de stemming er goed in en werd er
nog een poos gezellig nagepraat
over dit muzikale succes.

Bestuursmutaties Vorden'
De voetbalvereniging Vorden
houdt maandagavond 12 no-
vember in het clubgebouw 'De
Ark' een ledenvergadering die
voor een belangrijk deel in het
teken zal staan van het afscheid
van een viertal bestuursleden.

Zo zal er afscheid worden geno-
men van penningmeester Bert
Beek, die het na 13 jaar welletjes
vindt. Jenny Hartman is zeven jaar
sekretaresse geweest en neemt als
zodanig afscheid. Frank Meulen-
broek neemt vanwege drukke
werkzaamheden afscheid.

Het vierde bestuurslid dat af-
scheid neemt is Peter Hoevers. Hij
verhuist binnenkort naar Raalte.

Het bestuur van Vorden is er in ge
slaagd personen te vinden die de
vacatures willen opvullen. Dat is
Edwin Meijer als secretaris; Wilco
Klein Nengerman als wedstrijdse-
cretaris en Henk Steenblik voor de
sponsoraangelegenheden.

Deze personen worden als candi-
daat voorgedragen. Voor de func-
tie van penningmeester Bert Beek
wordt nog een candidaat gezocht.

Help De Dorpsschool
De Dorpsschool heeft al sinds
de grote vakantie problemen
met de kabelaansluiting via
UPC. Door een administratieve
fout (naar het schijnt bij UPC) is
de school afgesloten, waardoor
er geen school-tv meer kan wor-
den gekeken. Ook de internet-
aansluiting, die voor de school
heel belangrijk is, is komen te
vervallen.

Telefonische contacten brachten
geen oplossing. Uiteindelijk heeft
de school op 11 september beslo-
ten om toch maar heraansluitkos-
ten te betalen. Binnen 5 tot 7 werk-
dagen zou het probleem dan opge-
lost zijn. De nodige telefoontjes en
faxen helpen niet.

Na een actie waarbij ouders en
kinderen UPC hebben bestookt

met e-mails en faxen nam UPC zelf
contact op. Op 15 oktober is de
school beloofd, dat de aansluiting
zo spoedig mogelijk zou worden
hersteld. Men is nu ruim drie
weken verder en er is nog niets
gebeurd.

Dit maal roept de school niet al-
leen ouders en kinderen op om de
druk op UPC op te voeren. Men
vraagt iedereen om in een korte
fax, brief UPC te vragen om zijn be-
lofte aan De Dorpsschool gestand
te doen.

Het faxnummer is 024-8807171,
het postadres: UPC Nederland,
Postbus 6603 GC Nijmegen.

De toegang via email is al wat lasti-
ger gemaakt, dat kan alleen via de
website www.upc.nl
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De Valeweide Bloemen en planten
2 BOS ANJERS 7,95

20 ROZEN 9,95

2CYCLAMEN 10,00

3 MINI CYCLAMEN 10,00

3 VOSSEBOSSEN 10,00

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Lever de waardebonnen in op deze markt en u kunt nogmaals profiteren van de uitstekende
dagverse kwaliteit van onze STOEPJE producten. Alleen geldig in week 45 (5 tot 9 november).

waardebon l
waardebon 2

-SS- 1=3?
00 00

"SSara?"! HOMES™~«S8C|1 -«••»

www.marktKalender.nl

MAG RUNDERLAPPEN

VARKENSLAPPEN

GE DERSE SCHIJVEN

LET OP! Ding rnee naar een 5-delige R.Y.S. pannenset.
Bij aankoop van een vlees warenpakket óf 2 soorten

vleeswaren ontvangt u een deelname formulier

Élke week op de markt in Vorden

Weekpakket vleeswaren

100 gr Amb. Schouderham 2,95
100 gr Hamworst 1,95
100 gr Boeren Cervelaat 2,45

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAF
Met uw steun kunnen
ze niet verliezen
Mensen in Nood helpt kinderen in ontwikkelings-

landen. Bijvoorbeeld door lokale sportprojecten

te steunen. Help hen en hun leeftijdsgenoten.

DER



Feest bij hoveniersbedrij f Gebr. Arends in Wichmond:

Arie Aberson 12,5 jaar in dienst

Arie Aberson van hoveniers-
bedrijf Gebr. Arends in Wich-
mond werd vrijdagavond door
zijn werkgever even flink in het
zonnetje gezet.

De 38-jarige tuinman was de af-
gelopen maand op de kop af 12,5
jaar in dienst bij het bedrijf. En dat
moest natuurlijk gevierd worden.
Hoveniersbedrij f Gebr. Arends
deed dit door middel van een eten-
tje met het voltallige personeel en
het mag duidelijk zijn dat Arie
Aberson op deze avond niet met le-
ge handen naar huis ging.

De dag dat Arie Aberson werd aan-
genomen bij hoveniersbedrij f Ge-
br. Arends weet hij zich nog te her-
inneren als de dag van gisteren.
"Ik was die morgen wezen sollici-

teren bij de gemeente Vorden om-
dat ik op dat moment even zonder
werk zat. Op het gemeentehuis
kwam ik Arnold Arends tegen met
wie ik nog samen op de tuinbouw-
school had gezeten. Toen ik Ar-
nold vertelde dat ik op zoek was
naar een baan, nodigde hij mij uit
om nog diezelfde avond te komen
praten omdat hij juist op zoek was
naar een hovenier. Zo gezegd, zo
gedaan. En nog diezelfde avond
had ik dus een nieuwe baan. Niet
bij de gemeente Vorden, maar bij
hoveniersbedrij f Gebr. Arends",
lacht hij.

Toen Arie Aberson bij hoveniersbe-
drij f Gebr. Arends werd aangeno-
men, waren Arnold en zijn broer
Jan net drie maanden voor zich-
zelf bezig. "Arie is er dus vanaf het

begin bij geweest", blikt eigenaar
Arnold Arends terug. Op dit mo-
ment werken er maar liefst 16 per-
sonen bij het hoveniersbedrij f dat
zich onder andere bezig houdt
met tuinarchitectuur, aanleg en
onderhoud, groenvoorziening,
sierbestrating en voor- en naj aars-
beurten.

Het personeel bestaat uit twee
teams: onderhoud en uitaanleg.
Arie Aberson maakt deel uit van
het onderhoudsteam. "Het leuke
van onderhoud is datje op een ge-
geven moment een band opbouwt
met de vaste klanten waar je komt.
Daarnaast is het bij hoveniersbe-
drij f Gebr. Arends gewoon heel
leuk werken. De sfeer onderling is
erg goed. En dat is natuurlijk heel
erg belangrijk", zegt hij.

Bundeling van krachten door overgangsconsulente
en de regionale apotheken

Overgangsklachten?
Maar liefst 80% van de vrouwen
in de overgang heeft last van
klachten, zoals opvliegers, wis-
selende stemmingen, spier- en
gewrichtspijnen. De behoefte
aan informatie over de aanpak
van klachten, specifiek bij vrou-
wen in de overgang, blijkt
enorm groot te zijn.

Daarom zal tijdens de week van de
vrouw, waarbij de nadruk ligt op
de vrouw in de overgang, een unie
ke samenwerking starten tussen
de apotheek en de overgangscon-
sulente. Vrouwen willen weten
wat ze aan hun klachten kunnen
doen en willen weten, welke pre
ventieve maatregelen ze kunnen
nemen. Apotheken spelen een be
langrijke rol bij het informeren
van deze doelgroep, vooral bij het
gebruik van Hormoon Suppletie
Therapie. Samenwerking met de
overgangsconsulente van Care for
Women zal moeten leiden tot een
verbetering van de informatie-
voorziening aan deze doelgroep.

Overgangsconsulente is een nieuw
beroep. Een overgangsconsulente
is een gediplomeerd verpleegkun-
dige die zich gespecialiseerd heeft

in de problematiek van de over-
gang. Mevrouw J. la Croix is over-
gangsconsulente met een eigen
praktijk. Vrouwen kunnen met
haar een afspraak maken voor een
consult. Samen met de vrouw be
kijkt zij waar de klachten vandaan
komen, hoe de overgangsklacht te
herkennen is en welke mogelijk-
heden er voor de vrouw zijn om er
zelf iets aan te doen. Daarnaast ad-
viseert de consulente over de vele
mogelijkheden voor behandeling
van de klachten.

De regionale apotheken en over-
gangsconsulente J. la Croix bunde
len nu hun krachten. De week van
de vrouw wordt gehouden van 12
tot en met 17 november. In deze
week zal de overgangsconsulente
in de verschillende apotheken 's
morgens aanwezig zijn, volgens
onderstaand schema. Vrouwen die
belangstelling hiervoor hebben
kunnen zich opgeven bij de be
treffende apotheek of op de och-
tend zelf in de apotheek komen.
Donderdag 15 november: Vordense
Apotheek, Zutphenseweg 12, Vorden,
tel. 551471 en vrijdag 16 november
Apotheek Warnsveld, Runneboom
16, Warnsveld, tel. 572495.

Swingnight met hits
70's, 80's en 90's in Etten
Zaterdag 10 november a.s.
wordt er in zaal Koster te Etten
een swingnight georganiseerd,

met medewerking van drive-in
show 'Fortuna'. Voor aanvangs-
tijden zie de contactjes.

Ga j e mee...?
Ik zoek een mens
die vrede is,
die ons een weg
tot leven is
en die de mensen
op doet staan,
de handen aan
de ploeg laat staan.

Het leven van mensen is één grote
zoektocht.

We zijn op zoek naar een land en
een stad waar we ons veilig voelen,
een huis waar we willen wonen en
mensen om ons heen bij wie we
ons prettig voelen en die ons baga-
ge, waaronder geloof, hoop en lief-
de, in onze rugzak meegeven voor
onderweg.

Zoals een ieder van ons bagage
ontvangt, geven we die ook weer
aan anderen door.

11 november is, zoals je waar-
schijnlijk wel weet, de dag van Sint
Maarten. Veel mensen kennen het
verhaal achter Sint Maarten echter
niet.

Hij was ook op weg en kwam een
arme man tegen waaraan hij een
deel van zijn 'bagage' gaf.

In de jeugddienst op 11 november,
die we samen met de bewoners
van De Es hebben voorbereid, gaan
we op reis en op zoek.

Tijdens de zoektocht worden we
muzikaal begeleid door het koor
Osmose uit Drempt.

Ga je mee op reis op 11 november
a.s. in de Remigiuskerk te Hengelo
(Gld)?

Stichting Commissie
Oost Europa

J, Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

P.R. L.G. Weevers
tel. (0575) 55 14 04

(0575) 55 10 10

Licht in de duisternis
Er is in Roemenië een groot gebrek aan KAARSEN. Elek-
triciteit is er duur en is voor vele mensen niet te betalen,
waardoor veel mensen 's avonds in het donker zitten.
Ook is er veel gebrek aan schrijfspullen zoals papier,
schriften, blokjes mag ook vellen papier zijn, pennen,
potloden enz. en om zich lekker te wassen, ZEEP.
Via de actie schoenendoos hebben veel kinderen dit al
gehoord in Hengelo. Deze zijn al actief bezig, maar toch
... kijkt u nog even of u nog iets heeft voor deze arme
mensen.
De Stichting Commissie Oost Europa zorgt dat het echt
op de goede plaats terecht komt. Deze mensen hebben al
jaren goede contacten in Roemenië.
Hebt u nog iets van de genoemde^ spullen, nieuw of ge-
bruikt en wilt u ook graag licht in de duisternis brengen
voor deze mensen in Roemenië, neem dan contact op
met onderstaande adressen. U mag het ook bezorgen.

Vorden: L.G. Weevers, Nieuwstad 30 (drukkerij).
Hengelo Gld.: fa. Lubbers, Zuivelweg 18; fam. Hiddink,
Vordenseweg 58.
Keijenborg: fam. Tolkamp, Pastorieweg 30, Hennie Thus,
Poelsweg 41; Lucy limbeek, Weeninkweg 2.
Steenderen: fam. Evers, Meidoornstraat 2.

Zegelactie
Deze actie houdt in dat men zoveel mogelijk zegels, bon-
nen en stempelkaarten bij elkaar verzameld. Deze wor-
den uitgezocht, opgeplakt en verzilverd door de deelne-
mers van het Seniorentrefpunt, (dagopvang voor oude-
ren met een handicap), Spalstraat 21 te Hengelo (Gld.),
tel. (0575) 46 02 78.
De uiteindelijke opgespaarde artikelen en middelen ko-
men ten goede aan de nieuw geopende winkel genaamd
"Holland Helpie" in Ocna Mures, Ziekenhuizen en min-
derbedeelden in Roemenië.
Vandaar hier een oproep: Heeft men nog ergens in de la
of in een kast zegels en dergelijke liggen waar men niets
mee doet, dan zijn wij er heel blij mee en men kan deze
inleveren bij onderstaande adressen: Keijenborg: Buurt-
super Troefmarkt, Bloemwinkel Jolanda, Verzorgings-
huis "Maria Poste!". Hengelo: N.H. Remigiuskerk, Verzor-
gingshuis "de Bleijke", Klein Westland, de Welkoop,
Dorpscentrum "Ons Huis", Ds. J.L. Piersonschool. Hierbij
geven wij een overzicht van welke zegels, bonnen en
stempelkaarten welkom zijn: Koffie en theezegels (pun-
ten), Eigen merk koffie en theezegels, Zegels die men
ontvangt bij tankstations (brandstofzegels), HKM-zegels,
Boterzegels, Allerlei spaarkaarten, Stempelkaarten van
o.a.: kapsalons, drogisterijen en bloemisterijen, Babyvoe-
ding, Koek, Zegels van supermarkten die omgezet kun-
nen worden op een pasje, Zegels van de plaatselijke
markt, Diverse zegels van buiten Keijenborg en Hengelo.
Alles wat maar aan zegels, bonnen en stempelkaarten
aanwezig is, is welkom bij ons! Alvast hartelijk dank voor
uw inzet en medewerking.

Brei-actie Roemenië
Er wordt alweer stevig gebreid! En er wordt wol gehaald
en gebracht... Dit kan bij Jo Lubbers (463150) en bij Her-
mien Hiddink (462238). Het resultaat is hartverwar-
mend! Op donderdagmiddag 8 november a.s. kan men
hét breiwerk inleveren in "Ons Huis" van 13.30 tot 15.00
uur. De thee staat klaar en dhr. Gerrit Lubbers is weer
present met een dia-serie! Daarna gaat men met een
groep vrijwilligers aan de slag om er leuke kerstattenties
van te maken. Daarbij krijgt men weer hulp van enthou-
siaste mensen van de Philadelphia stichting. Hebt u
thuis nog kaarsen liggen, die u kunt missen? We stoppen
ze graag bij in de pakketjes. Veel breiplezier!



VLAAI VAN DE WEEK:

Aardbeibavaroise f 11,-

Witte broodjes
8 halen 6 betalen

Vordense kruidkoek f 3,75

VRUDAG EN ZATERDAG:

Advocaatsnit f 10,-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 8 november 2001
tot en met woensdag 19 december 2001, voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt'het door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde be-
stemmingsplan „KERN KRANENBURG".

Dit plan voorziet in het actualiseren van de bestem-
mingsplannen Kranenburg 1979 en Kranenburg 1987,
alsmede partiïle herzieningen die binnen deze plange-
bieden van kracht zijn.

Diegene die tijdens de ter inzagelegging van het vast-
gestelde plan bedenkingen bij gedeputeerde staten
heeft ingediend en diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zich overeenkomstig
artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening tot gedeputeerde staten te wenden kan
tegen de goedkeuring, gedurende de termijn van ter-in-
zage-legging, beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de be-
roepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te tref-
fen.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 7 november 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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ALBERT HEIJN BLIJFT ALBERT HEIJN
gelukkig maar... want onze

extra aanbiedingen blijven u verrassen!

2 kilo halen kilo betalen

Elstar, Jonagold, Cox, Goudreinet, Golden Delicious kilo

kilo

r.
1!

99

99

oh Sappen naar keuze
10 verschillende sappen ^

w fiafen - ̂  betalenbijvoorbeeld sinaasappelsap, pak a 1 liter

normaal of citroen
2 doos 50 stuks van 37.38 voor

per bos nu

4
l M
95

Openingstijden:
maandag il m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 27.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heiin en Gall en Gall
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

GALLSGALL

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

.*. Zand, grind, tuingrond

.» Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Weekaanbieding:

i pak speculaasjes
voor f 7,50

i pak speculaasjes
met amandel

f7,75

FredBosvei'
Specialiteit:

zwanehalzen

voor

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvett
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50
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Met uw steun
kunnen ze

niet verliezen
Buitenspel gezet door armoede, oorlog, gebrek aan

liefde. Het overkomt duizenden kinderen in ontwikke-

lingslanden. Mensen in Nood helpt. Bijvoorbeeld door

lokale sportprojecten te steunen.

Zo kunnen kinderen onbezorgd

spelen en weer kind zijn. Help hen

en hun leeftijdsgenoten.



Met het oog op Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6
7126 AX Bredevoort
Tel.:(0031)54345 1825
Fax:(0031)543452305
E-mail: info@elcerlyck.nl
Internet: www.elcerlyck.nl

Goudsmidatelier Elcerlyck in Bredevoort in nieuw jasje:
Atelier uitgebreid met De Klokkenmaker

Atelier Elcerlyck in Bredevoort heeft de afgelopen zestien jaar een
behoorlijke naam opgebouwd. Niet voor niets is het het grootste
goudsmidatelier van de Achterhoek. Maar rustig achterover hangen,
is er voor eigenaresse Luci Aversteeg niet bij. "Daarvoor is het veel te
onrustig in mijn hoofd. Ik wil nog zoveel dingen doen", lacht ze. Dit
voorjaar werden de diensten van het atelier uitgebreid met de komst
van De Klokkenmaker. Eigenaar van deze zaak is haar vriend Jan
Ubels. "We hebben sinds kort samen een kindje en dan is het wel zo
makkelijk als je beide zaken op één locatie hebt." Daarnaast is het zo
dat de activiteiten van de twee bedrijven naadloos op elkaar aanslui-
ten. 'Wij verkochten in ons atelier altijd al wel horloges", zegt Luci
Aversteeg, "maar de reparatie van uurwerken en klokken moesten we
altijd uitbesteden." Ook het goudsmidatelier is sinds dit voorjaar in
een nieuw jasje gestoken en straalt een sfeer uit die nog beter past bij
de handgemaakte sieraden. Want daar draait het bij Elcerlyck alle-
maal om: sfeer en betroldcenheid. "Elke klant is weer anders. En dat is
ook zo met sieraden."

Atelier Elcerlyck staat bekend om
haar eenvoudige en rustige ont-
werpen. Goudsmid Luci Aversteeg
(40) noemt het ook wel de kunst
van het weglaten. "Goudsmeden
die rechtstreeks van de vakschool
komen, willen vaak het liefst
alleen maar technisch hele moei-
lijke dingen maken. Maar daar zit
niemand op te wachten. Dat is
onbetaalbaar. Wij kiezen dan ook
heel bewust voor eenvoudige en
rustige ontwerpen. De sieraden
die wij maken, zijn echter niet
doorsnee. Wij proberen ons te
onderscheiden door anders dan
anders te zijn."
Luci Aversteeg en de goudsmeden
Kristel Roskam en Sonja Arendsen
nemen altijd ruim de tijd om met
de klanten te praten. "Zo'n
gesprek kan soms wel een paar
uur duren. Het allerbelangrijkste
is dat de klant een sieraad krijgt
die helemaal bij hem of haar past.
Daarvoor is het van groot belang
dat wij de klant eerst een beetje
beter leren kennen en het verhaal
achter een sieraad te horen krijg.
Aan de hand van dat verhaal gaan
we vervolgens aan het schetsen. En
het leuke van dit vak is dat geen
verhaal hetzelfde is. Elk ontwerp is
daardoor ook weer anders."

Emotie
Atelier Elcerlyck is gespecialiseerd
in het ontwerpen van trouwrin-
gen en heeft zelfs een eigen trouw-
ringenlijn. Daarnaast zijn er tal
van andere redenen waarom klan-
ten bij het atelier in Bredevoort
binnenstappen. "De laatste tijd
zijn het steeds vaker emotionele
zaken", vertelt Luci Aversteeg,
"zoals de geboorte van een kind of
het overlijden van een partner."
Aan de hand van een fotoboek kij-
ken we vervolgens naar een aantal
voorbeelden. "Met deze ring heb ik
door middel van een zaadje de
bevruchting uitgebeeld", zegt ze.
"Voor de buitenwereld is het waar-
schijnlijk een hele gewone ring,
maar voor het desbetreffende
echtpaar is het een sieraad dat
onlosmakelijk verbonden is met
de komst van hun kindje." Iets ver-
derop in het boek zien we een ring
waarin twee kindervoetjes zijn
afgebeeld. "Die ring heb ik
gemaakt bij het overlijden van een
baby. Bij een dergelijke gebeurte-
nis zie je dat een moeder toch
altijd graag op een of andere
manier zo'n kindje bij zich wil
hebben. Zo'n ring is dus ook een
stukje verwerking. En ook hier
geldt weer dat het voor de moeder

heel duidelijk een ring is met een
persoonlijke boodschap terwijl het
buitenstaanders waarschijnlijk
niet eens opvalt."

Persoonlijk
Ook bij jubilea zoals een veertig of
vijftig jarig huwelijk worden de
laatste tijd steeds vaker sieraden
gegeven. Luci Aversteeg bladert
door het boek en wijst een foto
aan. "Deze broche heb ik gemaakt
in opdracht van vijf kinderen die
hun moeder bij het gouden huwe
lijk een sieraad cadeau hebben
gedaan. In de broche heb ik aan
beide uiteinden twee knopjes ver-
werkt die als het ware het huwe-
lijk tussen die man en vrouw sym-
boliseren. En verder zitten er vijf
knoopjes in die lus. Dat zijn dus de
vijf kinderen. En zo kom je dus
elke keer weer op een heel per-
soonlijk cadeau met een sterk
emotionele waarde."
Een ander aansprekend voorbeeld
is de moeder die naar een bejaar-
denhuis is verhuisd. Van haar kin-
deren kreeg ze een broche waarin
een scherf verwerkt was die door
één van de kinderen in de tuin van
het oude huis was gevonden. "Op
die manier draagt ze het oude
huis toch altijd nog een beetje bij
zich. En dat is natuurlijk een heel
leuk om cadeau te krijgen", zegt
Luci Aversteeg.

Rouwsieraden
Ook rouwsieraden zijn erg in
opkomst. Daarbij wordt meestal
iets persoonlij ks van de overlede-
ne in het sieraad verwerkt.
Vroeger was dat vaak een pasfoto
in een medaillon, maar de laatste
tijd wordt er steeds meer gekozen
voor een sieraad waarin bijvoor-
beeld een haarlok of de as van de
overledene is verwerkt. "Zo'n sie-
raad wordt daardoor dus heel per-
soonlijk en ik merk dat daar steeds
meer vraag naar is", zegt Luci
Aversteeg.
Toch kan het natuurlijk ook zijn
dat er gekozen wordt voor een

symbolische betekenis. Zo maakte
Atelier Elcerlyck bijvoorbeeld een
broche met daarin verwerkt een
opengeslagen boek. "Die hebben
wij gemaakt voor de partner van
een overledene die in het dagelijks
leven in de journalistiek zat", legt
ze uit.

Horloges
Ook voor de aankoop van een fraai
horloge is men bij Atelier Elcerlyck
aan het juiste adres. "Het gaat dan
altijd wel om hele strakke design-
horloges", legt Luci Aversteeg uit.
Verder kan men vanaf dit voorjaar
aan de Prinsenstraat 6 in
Bredevoort ook terecht voor de
reparatie van uurwerken en klok-
ken. In het pand van Elcerlyck is
namelijk De Klokkenmaker geves-
tigd, het bedrijf van haar vriend
Jan Ubels.
Ubels zit al 25 jaar in het vak waar-
van ruim elf jaar als zelfstandige
ondernemer. De afgelopen 3,5 jaar
was hij met zijn zaak gevestigd in
Aalten. "Maar met de komst van
ons dochtertje leek het ons wel zo
praktisch om vanuit één locatie te
gaan werken", legt Jan Ubels uit.
Daar komt bij dat de activiteiten
van beide bedrijven heel goed op
elkaar aansluiten. "We kunnen nu
echt alles onder één dak aanbie
den. Van zowel de reparatie van
sieraden als die van horloges en
klokken." En daarbij richt Jan
Ubels zich niet alleen op nieuwe
uurwerken, maar juist ook op
antiek. "Vaak zijn het klokken of
horloges die na vele jaren van het
zolder worden gehaald en het is de
uitdaging om die vervolgens weer
aan de praat te krijgen", lacht hij.
Ook houdt hij zich bezig met het
vervangen van bandjes, glaasjes en
batterijen. "Je staat er versteld van
wat er allemaal weer kan worden
gemaakt", nodigt Jan Ubels de
klanten uit.

Feestdagen
Met sinterklaas en kerst in het
vooruitzicht breken er weer druk-

ke tijden aan voor Atelier
Elcerlyck. "Dat soort dagen zijn bij
uitstek natuurlijk geschikt om een
sieraad cadeau te geven", zegt Luci
Aversteeg. Toch kan ze zich heel
goed voorstellen dat voor heel veel
mensen de drempel nog erg hoog
is om bij een goudsmid binnen
stappen. "Ze gaan er op voorhand
al vanuit dat het wel erg duur is
om een ring of een sieraad bij ons
te laten maken. Maar dat hoeft
dus helemaal niet zo te zijn. De
kunst is om voor iedere portemon-
nee iets te bedenken. Meestal
vraag ik aan het begin van een
gesprek ook altijd in welke prijs-
klasse ze iets zoeken. En eigenlijk
komen we daar altijd wel uit."
Ook tussen kerst en oud en nieuw
is Atelier Elcerlyck gewoon open.
"Dat is altijd een heel gezellige en
romantische tijd waarin veel stel-
letjes bij ons in de winkel komen
om hun trouwring uit te zoeken.
Persoonlijk vind ik het altijd erg
leuk om in die periode te werken.
Wat mij betreft mag het wel altijd
kerst zijn", lacht ze. Luci Aversteeg
raadt mensen met trouwplannen
aan om niet te laat op zoek te gaan
naar trouwringen. "Meestal
komen ze ook wel op tijd, maar je
hebt ook klanten die zich twee
weken van tevoren pas bedenken
dat ze nog trouwringen nodig heb-
ben en dan wordt het natuurlijk
wel kort dag."

Openingstijden
Wie graag kennis wil maken met
het werk van Elcerlyck is van harte
welkom om een kijkje te nemen in
het atelier aan de Prinsenstraat 6
in Bredevoort. Elcerlyck beschikt
over een ruime collectie sieraden
die op een overzichtelijke wijze in
de vitrines van het-winkelgedeelte
gepresenteerd worden. Het atelier
is van dinsdag tot en met vrijdag
geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
De openingstijden op zaterdag
zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Wie
een ring of een ander sieraad wil
laten ontwerpen kan het beste van
tevoren even een afspraak maken.



LUSTEN
Bijzondere dingen en spe-
ciale gebeurtenissen ver-
dienen een gouden randje.
Kom dan eens kijken naar
de uitgebreide collectie
wandlijsten bij Deco Home
Harmsen. Maatwerk met
of zonder ontspiegeld glas.
In goud of één van de vele
andere kleuren. Statig van
stijl of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u vindt
steeds de juiste omlijsting
voor een dierbare foto,
fraaie zeefdruk, fijn bor-
duurwerk of lang gekoes-
terd diploma. Wij maken
van uw trotse bezit een
sieraad aan de wand!

xaecox

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo

Tel.: (0575) 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

prolink.nl
Zutphen • Dootlrtchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hostlng
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor do cursussen!
voor particulieren «n b*drijv»nl

PC voor beginner» - Internet voor beginner» - HTML
basla - HTML pro - Website onderhoud - Webmaster -
PHP basis PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar

huis in decembersfeer wil bren-
gen, of om er gewoon van te

genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 22 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 23 nov., zaterdag 24 nov.
van 9-21 uur en zondag 25 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunst
\VÏ|HMRC£H
DEVENTEFIWEG 25, LAREN

TEL 0573-401285

Europa
Parket

werkt alleen met eigen
vakmensen welke over

jarenlange ervaring
beschikken.

Vestigingen in Neede en
Barneveld.
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De nieuwste woontrends?
Bij Helmink Meubelen!

Helmink

volgt de

nieuwste

woont rends

op de voet.

Met t i en ta l len

woonideeën,

van modern tot

k lass iek . En een

enorme keus in

woningtext ie l .

Ook de afdeling

s laapcomfor t

biedt een r ian te

keus in diverse

s laapsys temen, ma-

trassen en bed-

l innen . De mooiste

woontrends v ind t u

elk seizoen weer bij

He lmink Meube l en .

Een ruime collectie fauteuils met

zitcomfort op maat in klassieke of
moderne vormgeving. Met bijv. i

rugverstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, hand-

bediening, elektrisch,
opstahulp of massage.

Helmink is ook specialist in slaapcomfort.
Met een enorme keuze in ledikanten,

boxsprings, waterbedden
van gerenommeerde
merken als Auping,

Eastborn etc.

Seniorenfauteuils worden
thuis op maat aangemeten.

www.helminkmeubelen.nl meubelen
H e l m i n k a a k t h e t o o i e r

V o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Ei bergen
J.W. Hagemanst raa t 3
Tel. 0545-474190

t h u i s

^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

7 „ie Herberg" O
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

met medewerking van

QSEL
Zaterdag 24 november

Aanvang 21.00 uur, entree f 15,-

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI
Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres

b.v. Gevel- en
GROENLOSEWEG 13e 7261 AM puuRLo gootbekledïng

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoeder op de markt brengt.

Wij zoeken voor ons kantoor een

commercieel/
administratief
medewerker m/v
De functie:
Op de binnendienst ben je verantwoordelijk voor de al-
gehele administratie.
Je voorziet klanten van gewenste informatie en onder-
steund de buitendienst bij alle verkoopactiviteiten. Kort-
om een spilfunctie binnen het kantoor.

Wij vragen:
Een man/vrouw die beschikt over een MBO-diploma
(liefst MEAO) en affiniteit heeft met het agrarisch gebeu-
ren.
Zelfstandige werkhouding, organisatietalent en stress-be-
stendigheid kenmerken jou werkstijl.

Je voelt je aangesproken?
Stuur dan je sollicitatie binnen 14 dagen naar onderstaand
adres t.a.v. Mirjam Dijkhuizen.

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 M N Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel0654220156

Adverteren in Contact?
Vraag naar de

vele mogelijkheden van
doorplaatsing in meerdere edities
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Uitvinden = inspiratie + transpiratie

'Uitvinden is 1% inspiratie en 99% transpiratie': dit is niet voor niets een gevleugelde uit-
spraak onder uitvinders. Veel producten zijn het resultaat van lang nadenken, rekenen,
tekenen, uitproberen, bijstellen en nog maar eens een poging wagen.

Aan de basis van dit lange proces ligt vaak
wel een Eureka-moment. Dit overkwam
ook Arthur Fry, laborant bij 3M en geeste-
lijk vader van de Post-it® Notes. De man
ergerde zich tijdens kerkbezoeken altijd
aan het feit dat bladwijzers steeds weer uit
zijn gezangenboek vielen. Maar op een
zondag in 1974 schoot hem tijdens de mis
ineens een 'mislukt' experiment van 3M te

binnen: een kleefmiddel dat wel plakte
maar net zo gemakkelijk weer losliet.
Onbruikbaar dus als sterke lijm, maar, zo
realiseerde Fry zich ineens, ideaal als plak-
rand op een velletje papier en dus als
boekenlegger! Deze plotselinge ingeving
was het begin van een lange periode waar-
in Fry diverse (technische) obstakels moest
zien te overwinnen voordat zijn idee in

praktijk werd gebracht. Maar in 1980 was
het zover: de eerste Post-it* Notes lagen
in de winkel. Inmiddels zijn deze zelf-
klevende memoblaadjes dé oplossing
gebleken om elke boodschap onder de aan-
dacht te brengen en te houden.

Oplossing voor miljoenen
In de afgelopen honderd jaar zijn er veel
spectaculaire ontdekkingen gedaan. De
Willie Wortels van de 21ste eeuw houden
zich echter ook bezig met het verbeteren
van producten die al bestaan. Ze maken
producten steeds beter, sneller en mooier.
En niet te vergeten: gebruiksvriendelijker.
Het kan zelfs gebeuren dat de ergernis
van één gebruiker uitmondt in een oplos-
sing voor miljoenen! Neem Scotchcast™.
Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen
gebruiken dit flexibele gipsverband. Het
lichte en luchtige materiaal, uitgevoerd
in verschillende kleuren, geeft de patiënt
optimale bewegingsvrijheid, maar is
toch erg sterk. Scotchcastn' is ooit ont-
wikkeld op dringend verzoek van één
van de grondleggers van 3M. die zich
groen en geel ergerde aan het zware en

Uitvindingen voor de hele wereld
Zijn omgeving noemt hem Willie Wortel. Het klinkt als een cliché, maar het maakt wel in één keer helder
waar zijn kracht ligt: Hedley Riley 'barst altijd van de ideeën'. Gewoon door logisch nadenken heeft uit-
vinder Riley inmiddels diverse slimme vondsten op zijn naam staan. Zoals de Dashboard Organiser; dit
najaar verkrijgbaar in diverse autoshops.

"Ik stapte in mijn auto en dacht: 'Wat is
het hier een rotzooi", vertelt Riley. Zijn
ergernis stemde tot nadenken, en de
Dashboard Organiser was het resultaat.
Dit supercompacte opruimsysteem verlost
u van in de auto rondzwervende pennen,
notities, geld en veel meer. Het is zelfs
mogelijk een mobiele telefoon aan de
Dashboard Organiser vast te klikken en
daardoor handsfree te bellen! Dankzij dit
opruimsysteem weet u alles voortaan
blindelings te vinden, ook onderweg. Dat
dit ook ten goede komt aan de verkeers-
veiligheid spreekt voor zich.

Man-vrouwklikverbinding
De Dashboard Organiser is de meest
recente toevoeging aan een hele reeks
slimmigheden, die allemaal uitgaan van
één principe: de man-vrouwklikverbin-
ding. Zijn basisvinding bestaat namelijk uit
twee delen: een knop (ofwel het mannetje)
waar overheen je een plaatje met een inke-
ping schuift (het vrouwtje) en vastklikt.
Beide delen komen zo muurvast te zitten,
maar zijn ook net zo gemakkelijk weer los
te maken. Riley heeft zijn uitvinding het
klikkers-systeem genoemd; een spreken-
dere naam had hij niet kunnen bedenken!
Een grappig weetje: Hedley Riley paste dit
bevestigingssysteem voor het eerst toe in
een groepswoning voor allochtone vijftig-
plussers. Als architect van de woning zocht
hij naar een snelle en gemakkelijke manier
om religieuze beelden aan de wand te
verwisselen tijdens opeenvolgende zon-
dagsmissen. De man-vrouwklikverbinding
bleek de ideale oplossing!

Klikker "-knoop
Riley heeft de man-vrouwklikverbinding
inmiddels in meer uitvindingen toegepast.
Gevraagd naar voorbeelden trekt hij met
een weids gebaar de knoop van zijn
overhemd. Zijn 'demoshirt' blijft netjes
dicht, maar wat er eerst uitzag als een
chique knoop, houdt Riley nu als losse
decoratie in zijn hand. "Het derde knoop-
systeem ter wereld", verklaart hij, zicht-
baar trots. Verwijzend naar de gewone
knoop en de drukknoop: "Als uitvinder

verbeter je vaak bestaande producten. Ik
keek eens naar een knoop en dacht: wat
zijn nu eigenlijk de problemen? Een knoop
laat vaak los, in ernstige gevallen kunnen
kinderen zich erin verslikken, en de
machines die de industrie nodig heeft
voor de verwerking zijn duur en inge-
wikkeld." De klikkers-knoop van Riley
kent deze bezwaren niet. Hij zit onwrik-
baar vast in de stof en is goedkoop in het
productieproces. Maar het leukste is nog:
dankzij de man-vrouwklikverbinding
kun je de knoop naar kleur en soort
afstemmen op de rest van je kleding. Het
'vrouwtje' is in dit geval een verwisselbare

decoratie, die je over de knoop (het
'mannetje') kunt schuiven en vastklikken.

Stripfigurenklikkers
De nieuwste uitvinding van Riley is een
serie driedimensionale stripfiguren, die je
aan de muur kunt klikken. Deze 'klikkers'
zijn er in uitvoeringen van bijvoorbeeld
Looney Tunes, Nijntje, Sesamstraat, Torn
& Jerry, etc. Om dit kliksysteem aan de
muur te bevestigen, ging Riley op zoek
naar een tape die goed kleeft, maar ook
gemakkelijk loslaat zonderde ondergrond
te beschadigen. Na uitgebreide tests bleek
3M dé oplossing te bieden met de
Command™ Strips. "Plakstrips waarmee
je het kliksysteem gemakkelijk aan de
muur kunt bevestigen en die geen sporen
achterlaten na verwijdering," verklaart
Riley. "De verschillende stripfiguren kan
je sparen en via www.klikkerclub.com
kunnen dubbele exemplaren worden
geruild." De Stripfigurenklikkers zijn
vanaf dit najaar onder meer verkrijgbaar
bij boeken- en cadeauwinkels en postkan-
toren. De uitvinder rekent op een groeiend
aantal jeugdige klikfanaten. Steeds meer
mensen, jong en oud, profiteren van zijn
uitvinding. En dat is precies waar Riley
het voor doet: "Het mooiste van uitvinden
is iets maken wat voor de hele wereld
bruikbaar is."

saaie kleurloze gips dat hij na een been-
breuk kreeg aangemeten.

Voortborduren
Soms levert één uitvinding een heel
scala aan nieuwe producten op. Zo
ontwikkelden onderzoekers van 3M een
bijzondere technologie: microreplicatie.
Hierbij kunnen zeer kleine objecten op
een willekeurig oppervlak nauwkeurig
gerangschikt worden. Door dit te gebrui-
ken op schuurpapier kan er preciezer en
verfijnder worden geschuurd. Een ande-

re toepassing is het aanbrengen van
minuscuul kleine glaspareltjes op folie.
Dit resulteerde in een retroreflecterende
folie: Scotchlite™ Diamond Grade-folie,
die verkeersborden in het donker zicht-
baar maakt. Kortom, de microreplicatie-
technologie vormt de basis voor een
flink aantal producten. Variërend van
lichtweerkaatsende folie tot schuurpa-
pier, muismatten en microvezelschoon-
maakdoekjes. Al deze producten zijn tot
stand gekomen door op de basistechno-
logie 'microreplicatie' voort te borduren.

LÏÏèndiett
uitvindingen

**
Wie trendy zegt. zegt ook: vernieu-
wend, origineel. Dit verklaart de
grote belangstelling voor nieuwe
snufjes en gewaagde probeersels in
de modewereld. Trendy betekent hier
immers vooral: experimenteel. Wie
modebewust is, deinst er niet voor
terug te experimenteren met kleding,
haar en make-up. Ook lichaamsdelen
worden steeds vaker opgesierd met
huidbeschilderingen en piercings.
Een trend die niet alleen tieners en
jonge volwassenen aanspreekt. Veel
kinderen vinden het prachtig met een
'tatoeage' te kunnen pronken.

Razend populair zijn dan ook de tattoo-
pleisters: waterdichte, bacteriewerende
en vuilafstotende pleisters, voorzien van
de beeltenis van een tijger, pandabeer of
andere stoere figuren. Kortgeleden
voegde 3M twee nieuwe series toe aan
haar Protect Strips-assortiment: de 102
Dalmatiérs tattoo-pleisters, ter ere van
de première van de gelijknamige film.
en de Prinsessenpleisters. Tatioo-pleis-
ters spelen dus in op meer dan één r, ge!
De Dalmatiérs- en Prinsessenpleisters
zijn te koop bij de DA-winkels.

Schoonmaken in
een handomdraai
Wasmachines, magnetrons en andere elektrische apparaten nemen ons steeds meer
huishoudelijke taken uit handen. Andere schoonmaakklusjes gebeuren drie keer zo
snel vanwege de vele handige snufjes die tegenwoordig op de markt zijn. Een goed
voorbeeld hiervan is het microvezeldoekje. De unieke microvezelstrucfuur maakt

dat deze alles-in-een-doek gebruikt kan
worden als spons, vaatdoek en stofdoek,
maar ook als dweil! Samen met de
afwasmachine, stofzuiger en droger hoe-
ven we steeds minder tijd aan het huis-

-houden te besteden. "Dat is tegenwoordig
volgens het CBS gemiddeld nog maar
zo'n tweeënhalf uur per dag. Hierdoor
kunnen we dagelijks circa vijf uur en
drie kwartier aan vrije tijd spenderen!Het Scotcli-Iiritc'" inicrm-czeldoekje

Je ideale hulp in de uuto

Innovaties in de schaatswereld
Twee spectaculaire uitvindingen op de valreep van de twintigste
eeuw ontketenden een ware revolutie in de schaatssport: de klap-
schaats en de ribbelstroken. Of ze opnieuw wereldrecords helpen
verbreken, zal blijken tijdens de WK Allround op 15, 16 en 17 maart
2002, in hetThialf stadion te Heerenveen.

Bij de klapschaats ontbreekt het achterste
bevestigingspunt van de schoen aan de
schaatsbuis. Een veermechanisme drukt
het schaatsijzer op het ijs, waardoor de
schaatser zijn enkel kan strekken terwijl
het schaatsijzer gewoon door blijft glij-
den. Dit simpele feit levert de schaatser

per ronde minstens één seconde tijdwinst
op! Wie nog sneller wil, draagt een flits-
pak met ribbelstroken, die op de onderbe-
nen en het hoofd zijn geplakt. De stroken
verminderen de luchtweerstand die de
schaatser ondervindt, waardoor hij nog
nét een slag sneller kan zijn.

3M 100 jaar-wedstrijd
Vernieuwingsdrang is voor een concern
als 3M (dat in honderd jaar tijd duizenden
nieuwe producten ontwikkelde) een twee-
de natuur. Daarom ziet 3 M graag met
eigen ogen welke effecten de klapschaats
en ribbelstroken op de schaatsprestaties
tijdens de WK Allround hebben! Deelt u
deze nieuwsgierigheid? Doe dan mee aan
de wedstrijd die 3M ter ere van haar 100-
jarig bestaan heeft uitgeschreven. Tot en
met februari 2002 maakt u elke maand
kans op twee VIP-arrangementen voor
dit schaatsfestijn van wereldformaat!
Surf naar: www.3M.com/100jaar voor
de quiz en de spelregels.

Winnaar NK Allround 2000:
Jochem Uytdehaage



www.compusystem.nr
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb io^^^ü^ü^ l̂̂ ü^circldjsk f 1.645,-
AMD Duron 850 Mhz, ,12b M ' JUiyk f 1.745,-
AMD Athlon Thunderbirë:lp Jpli* II f 1.845,-
AMD Athlon Thunck; \^|;f§®:Ia^^^^^^^^^ 1.995,-

SpelletjesP|||| fSSÉ 2.075,-
AMD Athlon Thun||i||il|;ïil§|lil|É| :AMj |
NVidia Riva TNT21 f 2.075,-
AMD Athlon ThunH iA î
Geforce 2 MX 64 |l iif 12.225,-

PC-133 MHz., UD? lliiliillIliiBletjesPC)
VGA, AC '97 èou| vferkkaart,
1,44MB Diskdrivo, f vt|eel Muis.

Bij aanschaf van een nieuw systec
een t.ögitech Cordless

17 inch monitor f 429- • i.p.v. CD-Rom een L i t en l f 10 x 40 CD-Rewrrterf469,
• i.p.v. CD-Rom een 16 / 48 x DVD-speler f 109,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP
845C Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-

• 160W boxen f 25,- • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 - Bezoek op afspraak

Gratis ketelinspectie
bij Overall Installatie!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? I X m vnugt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel?Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. |.

Bel voor een afspraak (0575) 51 83 83. Wij advis

Overall Installatie, Kleine Belt 3, 7202 CS Zutphen.
E-mail: info(aioverallitistallatie.nl

Nefit houdt Mede r l a n

l' M

NEFIT V

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin
naar het vanouds bekende adres

Uit voorraad leverbaar:
Diverse soorten dakgevormde bomen
Diverse soorten leigevormde bomen
Bolbomen Catalpa, Acacia, Prunus en Esdoorn
Fruit- en laanbomen
Coniferen en sierheesters
Beuken, ligustrum voor hagen

Tip: • Plant een echte Moerbei-boom (zwarte vruchten)

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Wie gaat er mee ?

Op zondagmiddag 18 november 2001 in de

St. Willibrorduskerk te Vierakker met Reborn en het

Ulfts Mannenkoor

Aanvangstijd: 15:00 uur
Kaartverkoop bij: - het VW-kantoor te Hengelo (Gld)

- Speelgoed-huishoud-kadoshop Sueters te Hengelo (Gld) en Vonden
Voorverkoop: volwassenen / 10,00

kinderen t/m 12 jaar / 5,00
Aan de ingang: volwassenen ƒ12,50

kinderen t/m 12 jaar / 7,50

Wij bedanken onze hoofdsponsors:
Café de Bosrand Timmerbedrijf Maandag
Atomica Plastics Vorden Camping Kleine Steege
Polycomp B. V. Rubbercompounds Helmink Meubelen
Autorijschool B. van der Linden Installect B. V.
En vele subsponsors voor hun bijdrage.

MÜLFTS

»il<d» 1937

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

!HMAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE ONDERHOUD SCHILDERWERK

Van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Net Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

i-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Clubshow P.K.V en 'Kind en Dier* Om met name kinderen bij de
sportfokkerij te betrekken or-
ganiseert de Pluimee en Ko-
nijnenvereniging P.K.V. sinds
enkele jaren een wedstrijd voor
kinderen en hun lievelingsdier.
De kinderen die zich hiervoor
hadden ingeschreven werden
de afgelopen maanden thuis
door een jury bezocht die ter
plekke onder meer keek naar
de huisvesting van de dieren.

Afgelopen weekend hield P.K.V. in
de Kapel in de Wildenborch haar
jaarlijkse clubshow. Ook waren
zo'n dertig kinderen met hun lie-
velingsdier present om opnieuw
voor de jury te verschijnen. De ex-
positie op zich kreeg een flinke
publieke belangstelling zodat de
Kapel bom-en bomvol was. Zater-
dagavond werden twee leden te
weten Marinus Lijftogt en Gerrit
Lenselink vanwege hun 25 jarig
lidmaatschap van de N.K.B, door
bestuurslid Jan Dekkers in het
zonnetje gezet. Voor de dames wa-
ren er de gebruikelijke bloemen.

DE UITSLAGEN WAREN:
Mooiste groot hoen: Wyandotte,
zilverzwartgezoomd vrouw jong,
predikaat l F, eigenaar J. Rouwen-
horst. Mooiste dwerghoen: Mo-
dern Engels Vechtkriel, berken
man jong, predikaat l F, eigenaar

H. van Heerde. Mooiste sierduif:
Arabische trommelduif, wit man
jong, predikaat l F eigenaar W.
Rietman. Mooiste konijn: Tan,
zwart vrouw jong, predikaat 1F, ei-
genaar L.Jansen. Mooiste cavia: Ca-
via borstelhaar, driekleur man
oud, predikaat l ZG, eigenaar T.
Zevenhoeken. Mooiste hoen jeugd-
lid: Hollands Hoen, goudpel
vrouw jong, predikaat l ZG, eige-
naar Bart Tiessink. Mooiste konijn
jeugdlid: Pool roodoog, wit man
oud, predikaat l ZG, eigenaar
Wiebe Franssen. H.J. Wisselbeker,
beste collectie van 4 dieren H. van
Heerde.

UITSLAGEN 'KIND EN DIER':
Ie prijs konijn: Anna Boersma
2e prijs konijn: Rosanne Verstege,
Ton Weenk, Rene Fr'hling, Mar-
loes Fr'hling, Emiel Besseling,
Bram Bruinsma, Marthe Brink-
man, Arjan Horstman, Swen Jans-
sen, Ellen Besseling, Anke Woerts,
Frank Waenink, Ellen Waenink,
Bram Weenk, Fleur Verstege.
Ie prijs cavia: Sanne Roenhorst
2e prijs cavia: Thomas Timmink,
Iris Timmink, Janies van Hal,
Brenda Philips, Vincent van Hal.
Ie prijs sierduif: Paula Bruinsma.
2e prijs sierduif: Ton Bruinsma.
Ie prijs kip: Thomas Wuestenenk
2e prijs kip: Riek Wuestenenk
Ie prijs hamsters: Sanne Roenhorst.

Zoveel voordeel mag u niet missen!

x Bij aankoop van een

Bij aankoop van een keuken v'a'7'500'-
keuken v.a. 25.000,- GRANIETEN
PARTYGRILL
KADO

AANRECHTBLAD
HALVE PRIJS

Bij aankoop van een
keuken v.a. 5.000,-

MIELE
STOFZUIGER

KADO

Miele vaatwasser
Inbouwmodel.

Normaal 2.798,-

Nu voor
1.598,-

Combi-magnetron
luxe uitvoering., 5 jaar garantie.

Normaal 2.995,* 1.995,-

Induktiekookplaat
Type H J 271 G, breed model.
5 jaar garantie.
Normaal 4.195,- 2.895,-

Koelkast
Inbouwmodel, 88 cm hoog.
5 jaar garantie.
Normaal 1.545,- 945,-

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. www.hciubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur

Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 -16.00 uur

• KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

IBouwCenterlHCI
VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

U W K E U S I S R U I M E R B I J B O U W C E N T E R H C

Telefoon (O573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

^ BP
KANTERS

BELLEN!

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

SPANNEVOCEL
alk het méér

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 - Hengeb Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

ER WORDT ONS EEN TAART
VOORGEHOUDEN
Om de pijn te 'verzachten'
maar de wonden blijven...
en zullen duren...

Dankbaar was ik, toen ik bij 'Jopie,
de koeien weer buiten zag lopen.
Steeds als je voorbij komt, denk je
hoe zal het gaan... Een 'ver-ade-
ming' en wat ga je het dan weer
'waarderen'. Alle zorg voor het
vee, achter 'gesloten staldeuren'.
'Een boer hangt de vuile was niet
buiten' zei mijn buurvrouw Ria
ooit, tegen mij. En zij had en heeft
gelijk gehad... Het is niet eenvou-
dig om over je verdriet te praten,
laat staan er mee te komen... Die
avond van inspraak: 't platteland
verandert, denkt u mee?... Was de
pijn voelbaar, wij speelden 'het
Spel'... Maar als er van hoger hand,
wordt gesproken over 'ons Delden'
en streken rondom., geeft dat be-
roering...

Ik was aardig 'van slag' nadien, zal
ik u zeggen... Meer woningbouw
in de buitengebieden? 'Het is al vol
genoeg, hier' hoor ik een agrariër
zeggen.. De vertrouwde geluiden
van de trekker en landbouwma-
chines horen bij het platteland.
Onze koeien en paarden en al het
wild, hebben ook ruimte nodig.

Ik geniet er meer van dan ooit.
Vele dieren hebben zich opgeofferd
voor de mensheid, door de M.K.Z.
crisis. Hoe lang nog? Zij hebben
ook zielen! Paarden schrikken, als
er een auto onverwachts hard
voorbij scheurt, of toetert, of van
het geluid van een opgevoerde
brommer, motor... De mens reali-
seert zich dit dikwijls niet... Samen
verantwoording dragen, en ieder
voor zichzelf, voor de dieren, die
afhankelijk zijn van ons, zou een
liefdevolle gedachte zijn...

EN DE ZORG
VOOR DE MENSEN DAN?
Emoties en discussies 'konden'
niet geuit en gevoerd worden, heel
begrijpelijk op een avond als deze,
maar waren zo voelbaar... Graag
zou ik er voor u willen zijn, het
enige wat ik voor u kan doen is
mijn deur openzetten.. Mocht u op
maandagavond 12 november 'uw
hart eens willen luchten', komt u
dan gerust naar 't Spieker, de
koffer staat klaar!

Na dertienjaar ben ook ik een van
jullie geworden, dat wilde ik zeg-
gen. Zó voelt dat tenminste... voor
mij... wonend in het Buitengebied..
'tussen' jullie.

Tonneke Scheepers
Stilte centrum „'t Spieker"

Spiekerweg 2
7251 RA Vorden

tel. 0575 - 552688

W i elrennen

R.T.V.
Thijs van Amerongen sterk.
De R.T.V. nieuweling Thijs van
Amerongen uit Vorden reed zon-
dag een nationale crosswedstrijd
in het Brabantse St Michaelsgestel
de woonplaats van de Rabo topper
Richard Groenendaal. Vanuit een
slecht vertrek knokte van Ameron-
gen zich naar een nette 3e plaats
winnaar werd Rikke Dijkshoorn
voor Enrico Liebe.
Ook de Hengelose modder specia-
list Martin Weijers reed een goede
wedstrijd bij de sportklassers in
een groot veld van 70 deelnemers
werd Weijers uiteindelijk 8e. Win-
naar werd hier Johan v. d. Ven uit
Zeeland.

De Wichmondse veteraan Rudi
Peters begon goed in zijn wedstrijd
hij reed aanvangkelijk goed van
voren mee halverwege de wed-
strijd kreeg Peters door het super
snelle parcour last van z,n rug en
moest de groep laten gaan op een
11 plaats kwam hij binnen.
De Vordense huisvrouw Gretha kl.
Brinke reed in haar dames cross
menig jonge griet voorbij ze werd
in een sterk bezette cross 19e de
Nederlands kampioen Daphe v.d.
Brand won hier zeer gemakkelijk.
De R.T.V. crossers rijden komend
weekend in Almelo het Oostelijk
regio kampioenschap.

o l i t i e varia

Zaterdag 10 november slipjacht
Zaterdag 10 november vindt de
slipjacht plaats, welke wordt
georganiseerd door de Konink-
lijke Nederlandsche Jachtvere-
niging.

Het gezelschap ruiters en honden
vertrekt zaterdagmiddag vanaf
Hotel Bakker naar het kasteel
Vorden, waar men zich in de wei-
de voor het kasteel zal presente-

ren. Burgemeester Kamerling van
Vorden zal de gasten namens de
gemeente verwelkomen. Daarna
gaat de jacht van start en gaan de
25 koppels foxhounds achter de

Vrijdag 26 oktober
Tijdens een algemene verkeerscon-
trole zijn diverse processen ver-
baal opgemaakt o.a. voor het niet
dragen van de autogordel, het voe-
ren van het mistlicht, defecte ver-
lichting, het overschrijden van de
maximum snelheid, afvallende la-
ding en het fietsen in een voetgan-
gersgebied.

Maandag 29 oktober
Bij een aan de Brinkerhof gepar-
keerd staande auto is ingebroken.
Het slot van het rechterportier is
met een schroevendraaier gefor-
ceerd. Of er wat is meegenomen is
niet bekend.

Dinsdag 30 oktober
Tijdens een alcoholcontrole heb-
ben 10 automobilisten moeten bla-
zen. Geen van hen had teveel ge
dronken.

Twee voertuigen hebben elkaar tij-
dens het passeren op de Oude
Zutphenseweg met de spiegels ge
raakt. Van beide auto's zijn de spie
gels vernield.

Woensdag 31 oktober
Tijdens de nachtdienst zijn 9 be

stuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Op de kruising Strodijk, Kruisdijk
is een auto tegen een boom gere
den. De bestuurder wilde met zijn
auto de Strodijk oprijden. Hij verl-
oor de controle over zijn auto en
reed tegen de boom.

Op de Rondweg is een auto achter-
op zijn voorganger gebotst door-
dat de bestuurder van de achterste
auto te laat zag dat de voorste auto
remde. De bestuurder van de ach-
terste auto kon zijn voertuig niet
meer op tijd tot stilstand brengen
en botste er achterop. Er raakte
niemand gewond. Beide auto's
raakten beschadigd.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van 23-10
Gevonden:
geen

Verloren voorwerpen:
l losse huissleutel, merk Silca

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.

namaakvos aan. De honden volgen
een spoor, de slip, dat is getrokken
met een zak die is doordrengt van
de urine van een vos.
De eerste run gaat via de Waarler-
weg-Steenkamp-buutschap Delden-
Hengeloseweg naar kasteel De
Kiefskamp. De tweede run gaat via
de Lieferinkweg-de Vosheuvel-

Beunksteeg- Zellerdijk naar de
boerderij 'De Bonekamp'. De derde
run gaat via de Bekmansdij k-
Schuttestraat naar de zichtlaan
van kasteel Vorden.

Hier wordt de jacht afgeblazen en
krijgen de honden hun verdiende
loon in de vorm van pens.

OPH

Sel
Snel, schoon en makkelijk
7 dagen geopend 8:00/21:00 uur
milieu vriendelijk
beschutte plek
uitermate geschikt voor bedrijfsbusjes

Bon voor f 5,- was tegoed
• max 1 bon per auto
• kenteken
• geldig tot 01-01-02
• te besteden van ma. t/m vrij van 8-17 uur

Autobedrij f Groot lebbink / Shell-tankstation
Rondweg 2 Vorden



Nationale Voedselactie Tijdens Oost Gelderlandrit:

Stephan Braakhekke kwam
luttele seconden tekort!

Dhr. A. Snijders (links) en dhr. W. Grotenhuys bespreken het verloop van de actie

Tijdens de voedselactie van no-
vember 2000 heeft Dorkas met
de hulp van duizenden vrijwilli-
gers via supermarkten, kerken
en scholen circa 44.000 voedsel-
pakketten ingezameld. Bejaar-
den, alleenstaanden, invaliden
en arme gezinnen in Oost-Euro-
pa werden hierdoor geweldig
bemoedigd. In ruim 500 super-
markten vond vorig jaar een
inzameling plaats.

Daarom organiseert Dorkas ook
dit jaar weer een Nationale Voed-
selactie op vrijdag 9 november in
samenwerking met Super de Boer,
Wilbert en Yvonne Grotenhuys.

VOEDSELINZAMELING
Een voedselactie gaat als volgt. Bij
de ingang van de supermarkt wor-
den boodschappenlijstjes uitge-
deeld. Op deze lijstjes staan de pro-

ducten die in een voedselpakket
gaan, zoals suiker, rijst en zonnen-
bloemolie. In de winkel kunnen
klanten vrijblijvend beslissen of ze
meedoen of niet. Doet een klant
mee, dan koopt deze eerst één of
meerdere producten van de lijst.
Bij de uitgang staan een vrijwilli-
ger die de producten in ontvangst
neemt en in dozen doet. Van de
producten worden later voedsel-
pakketten samengesteld. Voor vrij-
willigers en materiaal als bood-
schappenlijstjes, dozen en posters
wordt gezorgd.

INZAMELING PRODUCTEN
De volgende producten staan op
het voedsellijstje; thee, suiker, ca-
cao, gebroken rijst, macaroni,
groente in blik (800 gr.), l pak dro-
ge witte bonen, l pak bruine bo-
nen, zonnebloemolie, bloem, 4
pakjes gebonden soep (1,5 liter),

tandpasta en een tandenborstel.
De ervaring heeft Dorkas geleerd
dat het raadzaam is om van deze
producten extra in voorraad te
hebben. Er zijn ook kerken en
scholen die een voedselactie hou-
den. Houd ook hier rekening mee
bij het aanleggen van een extra
voorraad. Per winkel is vorig jaar
gemiddeld meer dan 500 kg aan
voedsel ingezameld. Bij de Super
de Boer in Vorden in 2000 86 do-
zen, het streefgetal voor 2001 is
100 dozen.

DOEL VAN DE ACTIE
De voedselpakketten worden aan
de allerarmsten in Oost-Europa
uitgedeeld. Bijvoorbeeld in Roeme-
nië, Oekraïne, Moldavië en Rusland.
Mede door bij Wilbert en Yvonne
Grotenhuys een inzameling te hou-
den hoopt Dorkas velen deze win-
ter van voedsel te kunnen voorzien.

CDA voelt zich buitenspel gezet:
VHS partners weer op één lijn
De gemeenten Vorden, Hengelo
en Steenderen hebben geen ge-
makkelijke zomer achter de
rug. Bij het opstellen van een
gezamenlijke reactie op de
plannen van de provincie ten
aanzien van de gemeentelijke
herindeling, moest er zelfs een
'bemiddelingsbureau' aan te
pas komen om de drie gemeen-
ten weer op één lijn te krijgen.

Dit bleek vorige week dinsdag-
avond tijdens de raadsvergadering
van de gemeente Vorden. Zoals be-
kend wil het college van Gedepu-
teerde Staten in haar voorlopige
ontwerpplan niet verder gaan dan
een fusie van Vorden, Hengelo en
Steenderen. De drie VHS-gemeen-
ten kiezen echter voor de VHS++
variant en willen ook Zelhem en
Hummelo & Keppel betrekken bij
dit proces. In Vorden is de ge-
meenteraad wat dat betreft una-
niem. In Hengelo en Steenderen
zijn alleen het CDA en de WD
voor de vijf. De PvdA in deze twee
gemeenten - een minderneid in
beide raden - vindt een fusie van
Vorden, Hengelo en Steenderen
voldoende. Er is dan ook tot op het
eind gesleuteld aan een tekst
waarin iedereen zich kan vinden
maar die wel - zoals de heer frac-
tievoorzitter A.H. Boers van het

CDA dat zo mooi zei - de geest van
de vijf uitademt.

Op het eind leek het alleen toch
nog even fout te gaan toen de ge
meente Vorden enkele kleine tekst-
uele wijzigingen wilde aanbren-
gen. Tijdens een commissieverga-
dering van de gemeente Hengelo
toonde burgemeester A van Beeck
Calkoen zich uiterst verontwaardigt
over de houding van de gemeente
Vorden. 'Tot onze verrassing en
verbijstering heeft Vorden ons van-
middag een nieuw concept ge
stuurd", zo viel er te lezen in het
Gelders Dagblad.

Volgens wethouder H, Boogaard
berustte dit allemaal op een ver-
gissing. "Het ging slechts om een
voorstel voor een paar tekstuele
verbeteringen. Maar als je zoiets
met de computer doet, dan krijg je
allemaal rode strepen in het docu-
ment. De gemeente Hengelo had
daardoor de conclusie getrokken
dat wij flink wat wilden wijzigen.
Maar dat was dus helemaal niet
zo', zegt hij.

Daar kwam nog eens bij dat de
soep helemaal niet zo heet gege
ten dient te worden zoals die in
het Gelders Dagblad wordt opge
diend. Burgemeester Kamerling

daarover: "Na die bewuste publica-
tie heb ik contact gehad met de
heer Van Beeck Calkoen. Die zei
mij dat hij het helemaal niet zo
heeft gezegd als in de krant
stond." Burgemeester Kamerling
belde daarop ook met de redactie
van het Gelders Dagblad. "Ze ga-
ven toe dat het bericht onjuisthe
den bevatte. Maar ze waren alleen
niet bereid die ook te rectificeren."

Fractievoorzitter AH. Boers van
het CDA vond dat het de afgelopen
zomer heel onduidelijk was wat er
zich allemaal achter de schermen
afspeelde als het gaat om de voort-
gang van de gemeentelijke herin-
deling. "Je moest echt tussen de re
gels doorlezen. Anders had je niet
door dat er een bemiddelingsbu-
reau was ingeschakeld om de drie
colleges te helpen bij het opstellen
van de reactiebrief."

Verder vroeg Boers zich af waarom
de stuurgroep - waar hij zelf ook
deel van uitmaakt - de afgelopen
zomer niet was ingeschakeld. "Tot
dit voorjaar heeft de stuurgroep
altijd heel goed werk geleverd.
Misschien is het verstandig om die
weer nieuw leven in te blazen."
Wethouder H. Boogaard zei dat dit
ook de bedoeling was. "Want zo'n
fusie gaat niet vanzelf."

In de klasse Inters- 4 takt t/m
400CC tweede worden, betekende
voor Stephan Braakhekke niet
dat hij vervolgens op zijn lau-
weren kon gaan rusten. Niets
van dit alles. Zondagmorgen,
de dag na deze enduro, weer ge-
woon vroeg op en met een
groot aantal leden van VAMC
'De Graafschaprijders' keihard
aan het werk om het 60 kilome-
ter lange circuit weer in 'de ou-
de staat' terug te brengen. Het
visitekaartje van de organise-
ren club, ervoor zorgen dat de
akkers- bos en zandpaden er
weer lup to date! uitzien. Ama-
teursport van het zuiverste wa-
ter!

Overigens kwam Stephan in de
klasse Inters 4 tact- t/m 400 CC aan
het eind van de 240 kilometer
lange parcours (de senioren reden
de route 4x en de nationalen 3x)
slechts luttele seconden tekort op
zijn rivaal Frank Isfordink uit Olst.
Vordenaar Gerben Vruggink deed
het in de klasse Inters 4 tact boven
500 CC met zijn vierde plaats ook
uitstekend.

Het team van 'De Graafschaprij-
ders' onder leiding van manager
Jan ten Brinke met de rijders Step-
han Braakhekke, Peter Lenselink,
Martin Roestenburg en Cees Sie
mans eindigde op de tweede
plaats, waardoor het team nog al-
tijd kans heeft op een hoge klasse
ring wanneer het gaat in de strijd
om de nationale titel.

De 'Oost Gelderlandrit' één van de
grootste enduroritten (ruim 200
deelnemers) die ons land kent
ging zaterdagmorgen al om 9.00
uur van start vanaf de Eiken laan
op de Kranenburg Het was de 38e
keer dat deze rit in Vorden van
start ging en de organisatie in han-
den is van 'De Graafschaprijders'.
De coureurs kregen 'en route' een
aantal crossproeven voor de kiezen.

Een met een lengte van 4200 me
ter (bij het 'Delden- circuit); eentje
aan de Kostedeweg/Bekmansdijk
van 2700 meter en een crossproef
nabij de oude vuilnisbelt/Hame
landweg met een lengte van 2400
meter. Bovendien de nodige tijd-
controles. De 'Oost Gelderlandrit'
kwam mede tot stand dankzij de

medewerking van 130 personen
en verder de plaatselijke overhe
den en politie, grondeigenaren,
EHBO afdeling Vorden, sponsoren,
grondverzetbedrijven en niet in
het minst dankzij de de bewoners
van de Kranenburg en omgeving
die deze zaterdag heel wat motor-
geronk over zich heen kregen.

De rekenkamer van de KNMV deed
haar werk uitstekend. Reeds rond
de klok van 17.00 uur kon VAMC
voorzitter Joop Wuestenenk de
prijzen bekend maken. De uitsla-
gen waren als volgt: Klasse G Inters
2-tact t/m 125 cc: l Pedro Tragter
1481,53 strafpunten; 2 Patrick Is-
fordink 1503,44; 3 Geert Snellen-
berg 1600,09.
Klasse H Inters 2-tact boven 175CC:
l Torn Hemmelder 1467,19; 2 Henk
Knuiman 1505,12; 3 Peter Lense
link 1529,01.
Klasse I Inters 4 tact t/m 400 CC: l
Frank Isfordink 1515,59; 2 Stephan
Braakhekke 1522,09; 3 Marco El-
ting 1587,05.
Klasse J Inters 4 tact boven 500 CC:
l Erik Davids 1495,37; 2 Allan Da-
vids 1565,65; 3 Hans Bleijenberg
1579,08.
Klasse A Nationalen 2-tact 51 t/m
125 CC: l Stefan Middelkamp
1070,73; 2 Lubert Lenselink
1099,30; 3 Jirry van Veen 1134,63.
Klasse B Nationalen 2 tact 125 t/m
250 CC: l Anton de Wit 1085,39; 2
Gerhard Schur 1124,56; 3 Marick
Berendsen 1139,49
Klasse C Nationalen 250 t/m 500
CC: l Ronny Jansen 1066,70; 2
Teun Marissen 1113,62; 3 Ronald
Robbe 1115,69.
Klasse D Nationalen 4 tact- tot 400
CC: l Niels Wouters 1109,57; 2
Cees Siemons 1134,57; 3 Jos Jansen
Smit 1178,36.
Klasse E Nationalen 4 tact boven
500 CC: l Freddie van der Laan
1121,18; 2 Frits Lam 1142,80; 3 Re-
ne Elzinga 1148,77
Klasse F 40 plus Klasse 51 t/m 1300
CC: l Harry Walhof 1100,08; 2 Mar-
tien Roestenburg 1109,12; 3 Jan
Wigman 1117,08.
Klasse K daglicentie: l Erwin Plek-
kenpol 1039,95; 2 Geert van Haze
broek 1100,61; 3 Jurgen Overveld
1100,65
Teams Nationalen: l Hamac 121.91
strafpunten; 2 VAMC 'De Graaf-
schaprijders' 40,54; 3 MCNH I
85,68 strafpunten.

GENDA VORDEN
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

NOVEMBER
7 Bridgeclub BZR Vorden
7 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
8 HVG Wichmond-Vierakker: Bu-

reau Groeps Voorlichting.
9/10 Concert Vordens Mannenkoor
12 Bridgeclub Vorden
13 HVG dorp: Toerustingsdag in

Varsseveld.
14 Bridgeclub BZR Vorden.
14 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

14 Welfare handwerkmiddag in
de Wehme

15 HVG Wildenborch: dhr. J. Par-
dijs met dia's.

15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klein Axen Vriendenkring. Ij-

zing G. Jansen: Numerologie.
19 Bridgeclub Vorden
21 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 HVG Wichmond-Vierakker:

overgangsconsulente mevr. La
Croix.

21 Bridgeclub BZR Vorden.
22 PCOB mevr. A. Smeets over

mantelzorg in 't Stampertje.
26 Bridgeclub Vorden.
27 Passage ds. Beitier, ethiek.
28 Bridgeclub BZR Vorden.
28 HVG ünde Sinterklaasavond.
28 Welfare Handwerkmiddag in

de Wehme (kraamverkoop).
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 COSBO voorlichtingsmiddag

over de Euro in 't Stampertje.
29 HVG dorp Vorden Sint Nicolaas-

avond.



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

juiste

HoLSlAG
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.

vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even

f RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 -Fax 0573-253109

Bouw: - Beheer
-Advies
- Service

- Mobiel0650281046

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

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

Weevers

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

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

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

em
Tel. 0314-622267

s c h oo

Zelh
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

bouwbpdrïj

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.

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

November
truienmaand

voor dames en heren.

Keuze uit een grote collectie truien in diverse kwaliteiten, modellen,
kleuren en (extra grote) maten.

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden, telefoon (0575) 55 38 79

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

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

Parket
10 jaar garantie.

Eik/Beuk 77.50 p.m2

incl. folie/foam/afdeklijsten.

Leggen door ons 10,- p.m2

Lochem »
Parket ^Tap'ut Ruurlo

(0573) 45 35 01

BUS BESTELLEN?
HABREN BELLEN

Keuze uit 50 toertaussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeeksewèg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

»ve neuoen nei oe zomerperiode ocnTcr QE

moeten al weer aan de Kerst gaan denken.

Het duurt weliswaar nog even, maat* de tijd

Wilt u uw relaties verblijden met een Kerst* of

nieuwjaarskaart? Neemt u dan contact met ons op.

Wij hebben een uitgebreide collectie waaruit u een

keuze kunt maken.

7^5X AH Vonten
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 5510«6
E-mafl; info@weev«rs nl

internet; www.weevers.nl

Zonnige groeten



Voetbal

VORDEN - SDZZ: (H)
Vorden heeft afgelopen zondag te-
gen subtopper SDZZ uit Zevenaar
genoegen moeten nemen met een
gelijkspel. Het was een gelijk op-
gaande wedstrijd met een iets be-
ter Vorden in de tweede helft. Tien
minuten voor tijd onthield de
scheidsrechter Vorden een straf-
schop. Trainer Jie Fan Chung zag

*. de lijst met geblesseerde spelers
door het uitvallen met een knie-
blessure van Hugo van Ditshuizen
uitgebreid tot vijf basisspelers.

Beide ploegen konden in de eerste
helft zich geen echte kansen creë-
ren. SDZZ was wat sterker op het
middenveld, waardoor de Vorden-
se achterhoede wat onder druk
kwam te staan. Toen de Vordense
defensie antwoord had gevonden
op het afstoppen van de opkomen-
de verdedigers van SDZZ was de

% angel uit de ploeg gehaald en kon
Vorden de bakens verzetten. Een
voorzet van Erik Raktiov werd
door Hans van Dijk overgekopt en
even later kon Rob Enzerink een
opspringende bal niet goed onder
controle krijgen, waardoor het
schot geen probleem was voor de
keeper de Witt van SDZZ.

In een actie met de keeper de Witt
verstapte Hugo van Ditshuizen
zich, waarna hij met een kniebles-
sure het veld moest verlaten. In de

^ 35e minuut was SDZZ dicht bij de
openingstreffer Joris Plateeuw
greep goed in toen een opkomen-
de verdediger op snelheid de ach-
terhoede liet staan, maar de afval-
lende bal kwam voor de voeten
van de spits die in een keer uit-
haalde en rakelings overschoot.
Na de thee nam Vorden direct het
initiatief en kreeg het kansen via
Hans van Dijk en Ronald de Beus.
SDZZ kon geen opening vinden in
de hechte Vordense verdediging
en keeper Bruggink hoefde dan

< ook nauwelijks in actie te komen.
Het laatste kwartier van de wed-
strijd was weer voor Vorden. Het
had pech in de afwerking. Tien mi-
nuten voor tijd werd Rob Enzerink
op een vrije trap van Erik Rakitov
in een 100% scoringspositie vast-
gehouden, hetgeen de overigens
goedleidende scheidsrechter dhr.
Beekhuis ontging. Beide ploegen
deelden de punten en daar had-
den ze vrede mee.

UITSLAGEN 3̂ 1 NOVEMBER
Columbia Dl -Vorden D2:1-1
WHCZ D3 - Vorden D2:4-2
Steenderen D2 - Vorden D3:13-0
Erica El -Vorden El: 10-3
Vorden E2-SCS El: 7-0
WHCZ F4 - Vorden E3: 0-10
Warnsv. Boys E8 -Vorden E4: 3-8
Vorden E5 - Erica E4: 4-3
WHCZ F3- Vorden Fl: 0-7
Vorden F2 - Brummen F3: 0-0
Warnsv. Boys F4 -Vorden F3: 3-3
Vorden F4 - WHCZ F5: OO
Dierense Boys Al -Vorden Al: 1-2
Vorden Cl-Eefde Cl: 3-1
Vorden C2 - WHCZ C5: 5-2
Vorden l -SDZZ l: OO
Lochem 2 - Vorden 2: IA
Vorden 3 - Witkampers 3:1-1
Reunie 8 - Vorden 5:4-4

PROGRAMMA 10-11 NOV.
Vorden Dl-ABS Dl
Vorden D2 - Gaz. Nieuwland D2
Vorden D3 - Brummen D2
Vorden El - Warnsveldse Boys E2
Voorst El-Vorden E2
Vorden E3 - Warnsveldse Boys E3
Vorden E4 - Gazelle Nieuwland E4
Warnsveldse Boys E7 - Vorden E5
Vorden Fl - Almen Fl
Be Quick F3 -Vorden F2
Vorden F3 - Erica F3
Warnsveldse Boys F7 - Vorden F4
Lochem A3 - Vorden Al
Gazelle Nieuwland C2 -Vorden Cl
Gazelle Nieuwland C3 -Vorden C2
Doetinchem l - Vorden l
Vorden 2 - Pax 3
Klein Dochteren 2 - Vorden 3
Eibergen 5 - Vorden 4
Vorden 5 - Witkampers 6

SOCII
Uitslagen
ActiviaBl-SociïBl:3-0
Concordia D - Sociï D: 1-11
Sociï E - DZC E: 4-8
Sociï F - Witkampers F: 13-0
Sociï - Gorssel: 2-1
Sociï 2 - Zutphania 2: 0-1
Sociï 3 - Dierense Boys 3: 0-2
Gorssel 5 - Sociï 4: 2-0
Zutphen 6 - Sociï 5: 6-1

Programma
Sociï B - Markelo B2
Sociï D - DZC D
Concordia Wehl E - Sociï E
Brummen F - Sociï F
Sociï - de Hoven
Sociï 2 - Witkampers 3
Sociï 3 - de Hoven 2
H en K 4 - Sociï 4

RATTI
Ratti - Terborg
Afgelopen zondag speelde Ratti
thuis tegen nummer 2 van de
ranglijst Terborg. Aangezien dit
een veelvuldig scorende ploeg is
was het zaak voor Ratti de linies
kort te houden. Ratti werd meteen
wakker geschud bij een schot op
de lat in de 2e minuut van de wed-
strijd. Hierna ontspon zich een
gelijkopgaand duel waarbij Ratti
uitstekend voetbal liet zien.
Terborg werd goed vast gezet en
gedwongen tot de lange bal waar-
door zij niet in hun spel konden
komen. Na een halfuur werd het
1-0 voor Ratti, Een vrije trap even
buiten de zestien werd door Mario
Roelvink strak ingeschoten en om-
dat de bal iets van richting werd
veranderd viel die onhoudbaar
voor de keeper in de verre hoek.
Met deze stand werd ook de rust
bereikt.

Na de pauze wilde Terborg de ge
lijkmaker forceren, wat resulteerde
in een veldoverwicht, zonder dat
ze veel kansen creëerden. Toch viel
de gelijkmaker 10 minuten voor
tijd, een lage voorzet vanaf rechts
werd goed ingetikt door de spits
van Terborg. Vlak voor tijd kreeg
Antoine Peters namens Ratti nog
een opgelegde kans, uit de counter
die hierop volgde was het Terborg
echter dat een vrije trap kreeg op
een gevaarlijke plek net buiten het
strafschopgebied. Deze werd zeer
fraai bovenin de hoek gekruld 1-2;
tevens de einduitslag.
Een zeer teleurstellend resultaat
voor de jongens van Ratti aange-
zien er keihard gewerkt was en de
overwinning voor het grijpen lag.
Volgende week staat er een uit-
wedstrijd tegen Halle op het pro-
gramma.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 29 oktober jl.:
Groep A:
1) Heren Weijei;s/Thalen 63,9%. 2)
Echtp. Vruggink 54,9%. 3) Dames v.
Burk/Hendriks 53,5%.
Groep B:
1) Dames De Bruin/Lamers 64,6%.
2) Echtp. Meijers 54,9%. 3) Echtp.
Koekkoek 53,5%.
Groep C:
1) Dames Jansen/Reindsen 60,4%.
2) Dames Gr. Bramel/Tigchelaar
57,3%. 3) Dames Koerselman/Speul-
man 51,0%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 31 oktober jl.:
Groep A:
1) Mw. W. Gerichhausen-Dhr. G.
Hissink 65,83%. 2) Dhr. J.W. Coster-
mans-Dhr. H. Enthoven 55,83%.
3) Mw. K. Vruggink-Mw. D. Hoftijzer
54,17%. 4) Mw. C.E. Smit-Dhr. B.
Kloosterman 52,78%. 5) Dhr. H.
Wagenvoorde-J. Holtslag 51,67%.
6) Mw. R. den Ambtman-Mw. R.
Thalen 48,61%. 7) Mw. J. Klaasen-
Mw. M. Mouwen 42,50%. 8) Mw. A.
van Burk-Mw. N. Hendriks 40,83%.
9) Mw. A.W. van Gastel-Mw. A. Hart-
man 36,67%.

Groep B:
I) Dhr. J. Duinkerken-Dhr. P. den
Ambtman 65,42%. 2) Mw. L. Pols-
tra-Dhr. S. Polstra 59,75%. 3) Mw.
H.J. de Bruin-Dhr. K. Snel 58,50%. 4)
Mw. I.H.M Fuhri SnethlageDhr.
G.H. Fuhri Snethlage 54,92%. 5)
Mw. H.M. de JongeMw. P. v.d. Vlugt
49,25%. 6) Mw. I. van Alphen-
Mw. W. Warnaar 47,58%. 7) Mw. J J.
Vreeman-Dhr. G.H. Vreeman 47,08%.
8) Mw. G. Bouman-Mw. A.W. van
Manen 45,58%. 9) Dhr. G. GilleDhr.
H. Groot Bramel 45,33%. 10) Mw.
M.J.T. Steenbeek-Dhr. J. Post 44,25%.
II) Mw. H. Stertefeld-Dhr. F. Ster-
tefeld 42,25%. 12) Mw. H. Dam-Mw.
R. F. Vredenberg 40,08%.
Groep C:
1) Mw. L. Lamers-Dhr. H.J. Kip
60,90%. 2) Dhr. A. de BieDhr. R.W.
Harmsen 60,63%. 3) Mw. T. Speul-
man-Dhr. P. Speulman 57,85%. 4)
Mw. T. Hooyveld-Mw. V. v. Leuven-
steyn 47,71%. 5) Mw. G. Kriek-Mw.
W. Tolkamp 45,63%. 6) Mw. J. de
Vries-Dhr. H. Lenderink 44,65%. 7)
Mw. J. Machiels-Dhr. H. de Bruin
43,75%. 8) Mw. M.B. Brinkman-Mw.
H. Coppiëns 38,89%.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Uitslagen
Heren
PM/DASH l - Grol 1: 3-1 (25-16,
25-21,19-25 en 25-23)
Grol was vorig seizoen de ploeg
van DASH trainer Henry Geerdink
en is dit seizoen een van de drie
kampioenskandidaten.
WIK l - PM/DASH 2: 4-0
PM/DASH 3 - Marvo '76 1: 2-3

Dames
Side Out l - PM/DASH 1: 3-2 (17-25,
23-25, 25-21, 25-23 en 15-10)
PM/DASH 2 - Favorita 1: 3-2
Vios Beltrum l - PM/DASH 3: 4-0
't Peeske l - PM/DASH 4: 0-4
PM/DASH 5 -Vios Eefde 2: 2-3
PM/DASH 7 - DVO 7: 0-4

Jeugd
Meisjes B;
Nefit/Orion BI - PM/DASH Bi: 1-3
Meisjes C;
Sparta Cl - PM/DASH Cl: 2-3
Mix C;
Marvo '76 XCl - PM/DASH XCl: 4-0
Mix C;
PM/DASH XC2 - Revoc XC2: 04

Programma
Heren
Bovo 3 - PM/DASH l
Bovo 5 - PM/DASH 2
Gorssel 2 - PMpASH 3

Dames
PM/DASH l - Smash '68 l
PM/DASH 2 - Avanti l
PM/DASH 3 - Longa '59 5
PM/DASH 4 - Labyellov 2
Marvo '76 2 - PM/DASH 5
Boemerang 7 - PM/DASH 6
Tornado 3 - PM/DASH 7

Jeugd
Meisjes B;
PM/DASH BI -Tornado BI
Meisjes C;
PM/DASH Cl - Nefit/Orion C2
Mix C;
Brevol XCl - PM/DASH XC2

PRACHTIGE OVERWINNING
DASH HEREN.
Na de 3-1 nederlaag vorige week te
gen het sterke BVC uit Barchem,
waarin het spel van DASH wel een
stijgende lijn vertoonde, mocht
Pelgrum-Makelaars/DASH heren l
afgelopen zaterdag thuis aantre-
den tegen kampioenskandidaat
Grol.

Dat dit een bijzondere wedstrijd
zou worden was al voor aanvang
van de wedstrijd duidelijk. Vorig
seizoen liep DASH in haar strijd
naar de nacompetitie in Groenlo
tegen een gevoelige 4-0 nederlaag
op. Tevens werd ook in de voorbe
reiding van dit seizoen, in een van
Vordense zijde slechte oefenpartij,

wederom verloren van Grol. Dit-
maal met 1-3. Beide keren vertoon-
de een aantal Grol spelers erg on-
sympathieke trekjes. Het meest bij-
zondere is echter dat de huidige
trainer van DASH, Henri Geerdink,
vorig seizoen nog de oefenmeester
van Grol was. Dit alles bij elkaar
opgeteld maakt duidelijk dat de
Vordenaren er bijzonder op ge
brand waren om deze opponent
een flinke tik te geven.

Vanaf het eerste fluitsignaal van
de goed leidende scheidsrechter
uit Lochem was het meteen duide
lijk wat de roodzwarten uit Vor-
den van plan waren. Met scherpe
opslagen, agressieve blokkeringen
en heel goed verdedigend werk
werden de gasten compleet over-
donderd. Het Vordense geweld
stopte pas bij 25-16. Een mooie rui-
me setoverwinning die naar meer
smaakte.

De 2e set vertoonde eenzelfde spel-
beeld. Het was DASH dat het tem-
po bepaalde en Grol dat achter de
feiten aanliep. Pas aan het eind
van de tweede set verslapte de con-
centratie iets, maar dat maakte
voor de setwinst niet meer uit. De
set werd gewonnen met 25-20 en
dit betekende een 2-0 voorsprong.

In de aanloop naar de 3e set waar-
schuwde DASH-coach Henri
Geerdink nog eens voor de vecht-
lust van Grol. Hij benadrukte dat
een kleine verslapping meteen set-
verlies kan betekenen tegen deze
tegenstander die hij natuurlijk
door en door kent. De basis-6 van
DASH knoopten dit goed in oren
en trokken meteen weer fel van
leer en in no-time stond er een 7-2
score op het bord. Echter door een
aantal persoonlijke fouten was het
al even snel weer 7-7. Vanaf dit mo-
ment was het duidelijk dat de aan-
wijzingen van de coach klopten
want DASH haalde niet het niveau
van de sets ervoor en Grol ging er
met de 3e set vandoor; 20-25.

Tussen het 3e en het 4e bedrijf
werd er rustig besproken wat er
was misgegaan en hoe dit aan te
pakken; namelijk de persoonlijke
fouten er uithalen. De concentra-
tie moest verbeterd worden en er
moest feller gespeeld worden om
de overwinning veilig te stellen.
De Vordenaren slaagden erin om
het niveau van de eerste 2 sets
weer op te pakken en konden weer
druk uitoefenen. De hele set stond
DASH licht voor tot 24-19. Alleen
het matchpoint kon maar niet ge
maakt worden. Grol knokte voor
wat het waard was en kwam terug
tot 24-23. De spanning bereikte
een hoogtepunt, maar toch was
het DASH dat het hoofd koel hield
en het laatste punt maakte. De
ontlading die volgde was begrijpe
lijk gezien de voorgeschiedenis
tussen deze twee sterke ploegen.
Het was een prachtige wedstrijd
waarin de kersverse coach Henri
Geerdink voor het eerst "magie"
voelde tussen het team en de
coach. Dat hij inwendig erg veel
plezier had na deze wedstrijd mag
duidelijk zijn.

Na deze goede westrijd waarin
DASH een mooie stijgende lijn
door kon trekken wacht de Vorde
naren volgende week zaterdag een
megaklus. Er moet namelijk in
Aalten worden aangetreden tegen
Bovo. Deze ploeg met 4 spelers in
de gelederen die vorig jaar nog 2e
divisie speelden staat ongeslagen
bovenaan en de vraag is wie deze
ploeg gaat stoppen in hun race
naar een (zeer vroeg) kampioen-
schap. Setwinst tegen dit team is
al bijna een overwinning.

SIDE OUT - PELGRUM MAKE-
LAARS/DASH l 3-2
Deze keer niet op zaterdagmid-
dag, maar op donderdagavond
moesten de dames van Pelgrum-
Makelaars/DASH l aantreden. Side
Out uit Zutphen was de tegenstan-
der. De dames svan DASH begon-

nen met goede moed en gedreven
spel de eerste set en bouwden al
snel een grote voorsprong op. Bij
de stand 12-23 in het voordeel van
DASH, zakte DASH een beetje in,
maar sloot de set winnend af met
17-25.
In de tweede set ging het in het be
gin gelijk op. Halverwege de set
zakte de boel in elkaar en kwam
Side Out op een voorsprong van
23-18, maar door een goede servi-
cebeurt wisten de dames van
DASH terug te komen en de set te
winnen met 23-25.
In de derde set nam Side Out me
teen het heft in handen, waardoor
DASH al snel op een achterstand
kwam, deze achterstand bleef be
staan gedurende de set en de da-
mes van DASH verloren deze set
met 25-21.
In de vierde set werd Side Out
steeds fanatieker en maakte min-
der fouten, terwijl DASH steeds
meer fouten maakte. DASH bleef
tijdens de set steeds een aantal
punten achterlopen, maar trok
het puntenaantal aan het einde
van de set weer gelijk tot 22-22. He
laas net iets te laat, ondanks luide
aanmoedigingen van het meege
komen publiek werd de vierde set
nipt met 25-23 verloren.
In de vijfde set leek het niet meer
te lukken, na een gelijkopgaand
begin van de set, stond DASH al
gauw een aantal punten achter.
Deze achterstand liep steeds ver-
der uit en DASH verloor de vijfde
set met 15-10. Een 3-2 verlies dus,
het eerste verlies van de dames
van PelgrumMakelaars/DASH l,
een verlies wat maar snel vergeten
moet worden. Volgende week
zaterdag 10 november spelen de
dames weer in Vorden, hun tegen-
stander is Smash '68.

MEISJES BI DASH - ORION
Setstanden: 27-25,16-25,19-25,12-25
Het meisjes B team van DASH, ge
sponsord door Visser mode, heeft
afgelopen zaterdag voor het eerst
echt alles uit de kast moeten halen
om de zesde overwinning op rij te
behalen. In de eerste set nam Dash
een voorsprong, maar de Doetin-
chemers wisten door goed serveer-
werk en een harde aanval op bui-
ten de achterstand om te buigen
in een voorsprong. Vanaf 20-20
ging de set gelijk op, maar aan het
eind was het Orion dat aan het
langste eind trok: 27-25. de eerste
setnederlaag in deze competitie
was een feit voor Dash.
Dat de meiden het er niet bij lieten
zitten bleek in de tweede set. Ge
waarschuwd door het verlies in de
eerste set schakelden de Dash-mei-
den een tandje bij en vochten voor
elk punt. Ging het in het begin van
de set nog gelijk op, gaandeweg de
set kon Dash enkele punten voor-
sprong opbouwen die ze niet meer
uit handen gaven. Met name kre
gen de speelsters meer grip op de
service van Orion. Door de betere
servicepass kon de goed spelende
spelverdeelster van Dash, Marieke
Ringlever, haar aanvallers in stel-
ling brengen. Met name Judith
Boel en Annelies en Ilse Limpers
scoorden de nodige punten met
een harde aanval.
In de derde set bood Orion nog
volop tegenstand, maar tegen het
aanvallend geweld van Dash wa-
ren zij niet bestand. In de vierde
set had Orion de moed opgegeven.
Deze set kon Dash makkelijk om-
zetten in een overwinning, wat
vier punten oplevert. In de compe
titie gaat Dash aan kop met 29
punten uit 6 wedstrijden. Num-
mer twee volgt op respectabele
afstand.
In deze wedstrijd werd ook een
onderling duel tussen twee speel-
sters uitgevochten. Kimberly Kiste
maker (Orion) en Ilse Limpers
(Dash), die beiden deel uitmaken
van de Nevobo Volleybal School C-
jeugdselectie, stonden nu tegen-
over elkaar in plaats van naast el-
kaar bij de trainingen en de wed-
strijden van deze selectie. Zater-
dag 10 november komt Tornado
uit Laren op bezoek in Vorden.



Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)5515 14

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboorte!les 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

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)

KIES NUVOOR EEN NIEUWE SCHOTEL

ER IS AL EEN COMPLETE SCHOTELINTSALLATIE DIGITAAL EN
GESCHIKT VOOR ALLE BELANGRIJKE NEDELANDSE ZENDERS.
VAN: 1399
COMPLEET MET LNB
EN 60 CM SCHOTEL:

Kt ntVtU\\W3t LtNW

999
Rijnweg 24 Hengelo GLD.

0575-467437

NECHT
GETEST
UMENTENGIDS

WHILRPOOL
KOELWIES COMBI 240 LITER
MET 2 LAVEN VRIES.
VAN: 999
VOOR: 699

SIEMENS
VOORDELIG FORNUIS MET GRILL
EN 4 PITS MET RUIME OVEN.
VAN: 1299
VOOR: 759

SIEMENS
TOPKLASSE CONDENSDROGER
ELEKTRONISCH MET GROTE DEUR..
VAN: 1599
VOOR:

BAUKNECHT
PERFECTE STILLE VAATWASSER MET
RVS BINNENWERK A-KLASSE
VAN:
VOOR: 898
NUON-IOO

\ 299 ~s 798m m MiioM.inn w m %^

EIGEN TECHNISCHE DIENST
WITGOED & AUDIO VIDEO

SIEMENS
COMPACTE 100 LITER VRIESKIST
MET INVRIESSCHAKELAAR.

VAN: 699
VOOR: 548

ZANUSSI
PERFECTE ZUINIGE KOELER
A-KLASSE 55CM BREED.
VAN: 799
VOOR:648
NUON-IOO

WHIRLPOOL
VOORDELIGE WASDROGER MET
GROTE VULOPENING
VAN: 699
VOOR:

rirr v

539

AEG
KRACHTIGE 1400 TOEREN WASSER
MET 5,5 KG INHOUD ELEKTRONISCH.
VAN: 2399
VOOR: 1668
NUON-IOO 1568

WHILRPOOL
1200 TOEREN A-KLASSE
MET GROTE OPENING.
VAN: 1299
VOOR: 1068
NUON-IOO

MIELE
ZUINIGE A KLASSE 1200 TOEREN
DEGELIJKE DUITSE MACHINE.
VAN: 2599
VOOR:2098
NUON-IOO

cm/rw. UtbtLIJKt VUIIÏt MHlstllllt.

/\ f A VAN: 2599 • ^^ *± f^ VAN: 1699 •
V O R VOOR:2098 OO O VOOR 1448 l
* ** ** NUON -100 l W W W NUON -100 •

BAUKNECHT
DEGELIJKE 1400 TOEREN WASSER
MET RVS TROMMEL EN KUIP
VAN: 1699
VOOR: 1448
NUON-IOO

ZANUSSI
VOORDELIGE 1000 TOEREN MET
RVS TROMMEL NU EENMALIG!!
VAN: 1299
VOOR:828
NUON-IOO 728

Iedere dinsdag staan wij op het marktplein voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!
Ruime keus: zalm, makreel, paling, garnalen,
zeetong, botervis, schol, kabeljauw, koolvis.

VISHANDEL

LJVL & F. VAN DE GROEP v.o.f.
Spakenburg

Tel./fax (033) 29 86 610 • mobiel 06 22158903

._,..,.... specialiteit)
5ÖP gram M^bëlM :̂;f ;tp,H

saus naar keuze grativ

Hollandse nieuwe ye^v^fi
k)*!̂ ^

Graag tot ziens/
ledere dinsdag van 0930 tot 17.15 uur

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

r' het origineelste kerstpakket
/oor uw relatle(s) en personeel
moet ü bij Wereldwinkel Vorden zijn.
Vele mogelijkhedn.

fel. 554155

Kijk voor
meer nieuws

op:



Advertorial CDA Vorden organiseert themabijeenkomst:

Toekomst in de Achterhoek

HET BESTEMMINGSPLAN (2)
Door Martij n Nieuwenhuis en
Benno Klein Goldewijk

m Enige tijd geleden hebben wij in
een artikel aandacht besteedt aan
het bestemmingsplan. Het handel-
de daarbij met name over de ach-
terliggende bedoeling van een der-
gelijk plan en de globale inhoud
ervan. In dit artikel zullen wij pro-
beren de totstandkoming van het
bestemmingsplan inzichtelijk(er)
te maken. De totstandkomingspro-
cedure van een bestemmingsplan
bestaat uit twee delen. In het eer-
ste gedeelte vindt de voorberei-
ding plaats door de gemeente. In
deze fase is er sprake van belangen
afweging en worden er keuzen ge-
maakt met betrekking tot de
ruimtelijke ordening. Als dit is af-
gerond volgt er een terinzageleg-
ging. Dit is de start van de tweede
fase, namelijk die van de bestuur-
lijke heroverweging. In de eerste
fase speelt naast de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) een
andere wet een grote rol, namelijk
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). In een bepaalde afdeling
van deze laatste wet staan een aan-
tal artikelen vermeld die betrek-

* king hebben op de zogenaamde
openbare voorbereidingsprocedu-
re. Het gaat dan om de termijn dat
een ontwerpplan ter inzage moet
worden gelegd, hoe er bekendheid
aan moet worden gegeven en wel-
ke personen kunnen reageren (be-
langhebbenden). In feite vullen de
voornoemde wetten elkaar aan.
De WRO schrijft voor dat een ont-
werpbestemmingsplan voor ieder-
een gedurende vier weken ter in-
zage ligt. Iedereen kan dan tijdens
deze periode zijn zienswijze schrif-

* telijk kenbaar maken. De gemeen-
teraad stelt deze indieners in de
gelegenheid een en ander monde-
ling toe te lichten. Verder bepaalt
de WRO dat de gemeenteraad bin-
nen acht weken na de betreffende
terinzagelegging een beslissing
dient te nemen over een eventuele
vaststelling van het ontwerpbe-
stemmingsplan. Als er op tijd
zienswijzen zijn ingediend dan is
deze laatste termijn vier maanden.
Binnen vier weken nadat het vast-
stellingsbesluit is genomen wordt

het vastgestelde bestemmingsplan
opnieuw gedurende vier weken
ter inzage gelegd. Dit moet uiter-
aard bekend worden gemaakt.
Hoe dat dient te gebeuren staat in
de Awb: zo moet het bijvoorbeeld
in een huis-aan-huisblad worden
vermeld of op een andere geschik-
te wijze kenbaar worden gemaakt.
In deze fase komt daar echter wel
iets bij: nu dient er ook een publi-
catie plaats te vinden in de officië-
le Staatscourant. Gedurende deze
terinzagelegging kunnen schrifte-
lijke bedenkingen worden inge-
diend. Nu kan het echter niet door
iedereen, maar alleen door diege-
nen die reeds een zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar hebben ge
maakt. Ook het overheidsorgaan
waartoe men zich moet wenden is
een andere. Bedenkingen dient
men in te dienen bij gedeputeerde
staten van de provincie. (Is het ech-
ter zo dat de gemeenteraad een
bestemmingsplan vast heeft ge
steld dat afwijkt van het ontwerp-
bestemmingsplan, dan kan wel ie
dereen bedenkingen bij gedepu-
teerde staten indienen). In de fase
kan ook de inspecteur ruimtelijke
ordening bedenkingen indienen
als deze van mening is dat een be
stemmingsplan strijdig is met het
beleid op nationaal niveau. Is hier-
van inderdaad sprake dan zal de
inspecteur zeker bedenkingen in-
dienen. Dit is namelijk een voor-
waarde als de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (VROM) van plan is een
besluit te vervangen door zijn ei-
gen besluit. (Dit noemt men overi-
gens de ministeriele vervangings-
bevoegdheid). Van belang is de ver-
melding dat als het door de ge
meenteraad vastgestelde bestem-
mingsplan ter inzage ligt, het te
vens naar gedeputeerde staten
dient te worden gezonden. Dit is
natuurlijk logisch, omdat de be
denkingen ook naar dit orgaan ge
zonden worden en zonder het on-
derliggende plan zou gedeputeer-
de staten niet kunnen oordelen.
Binnen dertien weken na toezen-
ding ter goedkeuring dient gede
puteerde staten haar besluit be
kend te maken. Zijn er op tijd be
denkingen ingebracht dan be-
draagt deze termijn zes maanden,

maar dan vanaf de afloop van de
terinzagetermijn van het door de
gemeenteraad vastgestelde be-
stemmingsplan. De bekendma-
king gebeurt door toezending aan
de gemeenteraad, de indieners
van bedenkingen en de inspecteur
ruimtelijke ordening. Alvorens het
door de gemeenteraad vastgestel-
de bestemmingsplan goed te keu-
ren wordt overigens nog de PPC,
Provinciale Planologische Com-
missie, door gedeputeerde staten
gehoord. Deze commissie is inge
steld op basis van de WRO ten be
hoeve van overleg over zaken die
betrekking hebben op de ruimte
lijke ordening. De PPC heeft aldus
een adviserende functie. Als gede
puteerde staten zich niet aan de
beslistermijn houden, wordt het
plan geacht te zijn goedgekeurd. Is
het zo dat de gemeenteraad zich
niet heeft gehouden aan de ter-
mijn voor de inzending ter goed-
keuring, wordt aan het betreffen-
de plan bij overschrijding van de
termijn door gedeputeerde staten
geacht goedkeuring te zijn ont-
houden. Er zijn in de laatstvermel-
de twee gevallen geen feitelijke,
maar zogenaamde fictieve beslui-
ten. Binnen twee weken na be
kendmaking van een besluit
wordt het bestemmingsplan voor
iedereen ter inzage gelegd. De ter-
mijn van deze terinzagelegging is
zes weken, schrijft de WRO voor.
(Deze terinzagelegging wordt uit-
gesteld indien de minister van
VROM overweegt zijn ministeriele
vervangingsbevoegdheid toe te
passen). De Awb bepaalt vervol-
gens dat de beroepstermijn zes we
ken is. De dag na afloop van deze
beroepstermijn treedt het besluit
van gedeputeerde staten in wer-
king. Hiermee is de totstandko-
mingsprocedure afgerond, behal-
ve als er binnen deze beroepster-
mijn een voorlopige voorziening
wordt aangevraagd. Op dit laatste,
de zogenaamde rechtsbescher-
ming, gaan wij in een volgend ar-
tikel nader in. De totstandko-
mingsprocedure is nu namelijk af-
gerond en gaat als het ware over in
de rechtsbeschermingsprocedure.
Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen.

Uw
Skoda-
dealer
in de
regio

De bijeenkomst zal plaatsvin-
den op donderdagavond 8 no-
vember in het Dorpscentrum in
Vorden. De rode draad op deze
avond is leefbaarheid. Speciaal
voor deze bijeenkomst zal dhr.
Theo Meijer, lid Tweede Kamer
van het CDA en bekend van de
enquêtecommissie Bijlmerramp,
naar Vorden komen.

De themabijeenkomst zal begin-
nen met een inleiding van Ben Ko-
thuis, secretaris van de Vereniging
Kleine Kernen. Hij zal met name
ingaan op de problematiek in de
kleine kernen, waarbij de aanwe
zige voorzieningen onder druk
staan en dreigen te verdwijnen.

Na Ben Kothuis zal Theo Meijer
het woord krijgen. Hij zal vooral
ingaan op de ontwikkelingsmoge
lijkheden van de landbouw. Zoals
wellicht bekend vindt er op rijks-
niveau nog steeds een discussie
plaats over de aanstaande Recon-
structiewet en de bijbehorende
Ammoniak- en Stankwetgeving.
Deze laatste twee zijn cruciaal als
het gaat om de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van de landbouw, aan-
gezien er veel natuur- en land-
schapsschoon aanwezig is in de
Achterhoek.Naast de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de land-
bouw zal dat ook gevolgen hebben
voor aanverwante dienstverlening.
Na de beide inleidingen zal er een

discussie plaatsvinden met beide
inleiders én met:
- Ben Lichtenberg: voorzitter

Stichting Servicecentrum Platte
landsontwikkeling Achterhoek
en voorzitter GLTO Gelderland
en

- Ab Boers: voorzitter CDA-fractie
Vorden.

Men hoopt dat vele geïnteresseer-
den deze openbare bijeenkomst
bijwonen, zodat er ook een leven-
dige discussie ontstaat over de
Toekomst in de Achterhoek met
als rode draad leefbaarheid.

TENSLOTTE
Het prachtige landelijke gebied
met al zijn bewoners dient zoveel
mogelijk behouden te worden.
Wet- en regelgeving, die een nega-
tieve uitwerking daarop hebben,
dienen tijdig aan de kaak te wor-
den gesteld. CDA Vorden pleit voor
het behoud van het huidige voor-
zieningenniveau. Een teruggang
daarvan is niet wenselijk. Met het
organiseren van deze themabij-
eenkomst hoopt CDA Vorden een
eerste aanzet te hebben gegeven
tot een stukje bewustwording van
de problematiek. Daarnaast hoopt
CDA Vorden dat de discussie op
gang komt in de gemeenten, zodat
tijdig de diverse ontwikkelingen
worden bijgestuurd in een positie
ve richting.

November de maand
van de trui

AUTOBEDRIJF VRUGGINK
Halseweg 39
7025 ET Halle
(0314) 63 13 96

Bij Roosenstein Quality Wear in
Vorden is de maand november
voortaan de maand van de trui!
In de zaak aan de Burgemeester
Galleestraat 12 in Vorden vindt
men een grote collectie kwalita-
tief hoogwaardige truien.

Een maand met koude en nattig-
heid. Dat kan een onbehaaglijk ge
voel geven. Een lekkere warme en
comfortabele trui is de oplossing
die Roosenstein Quality Wear hier-
voor beidt. De bestaande collectie
kwalitatief hoogwaardige truien is
in deze maand nog eens extra uit-
gebreid met diverse modellen trui-
en zowel dames als heren.

Zo heeft Roosenstein Quality Wear
de machinewasbare RW-lamswol-
len trui in drie modellen en diver-
se warme kleuren. Deze truien
zijn leverbaar in de maten S t/m
XXL! De machinewasbare RW-recy-
cled wol trui is verkrijgbaar in ne
gen modellen en eveneens in di-
verse mooie kleuren. De truien
zijn 100% recycled en op een mi-
lieuvriendelijke wijze geprodu-
ceerd én voldoen aan de hoge ei-
sen van deze tijd. Voor iedereen is
er een trui, want deze truien zijn
leverbaar tot en met de maat
XXXL.

De RW-Brittish Wool trui is een
traditionele en zeer karakteristie

ke Engelse trui. Deze is herken-
baar aan de leren stukken op de
schouders en ellebogen. De fabri-
kant is aangesloten bij de 'Britisch
Wool Association'. Dit houdt in
dat er gegarandeerd en uitstekend
wol van Engelse schapen verwerkt
wordt, zodat de kwaliteit en uiter-
lijke kenmerken gewaarborgd zijn.

De wol is afkomstig van het Suf-
folk en Dark Grey Welsh schaap
waardoor de truien maar in twee
kleuren leverbaar zijn en daarbij
varieert de kleur per trui dit komt
omdat de trui niet geverfd wordt.
De truien bevatten nog schapen-
vet en dit maakt deze buitentrui
bij uitstek lekker isolerend. Deze
truien zijn eveneens in kleine en
grote maten (S t/m XXXL) verkrijg-
baar.

Naast de collectie RW-truien vindt
men ook een collectie RW-vesten
van 100% wol en toch machine
wasbaar. Tevens biedt Roosenstein
Quality Wear u nog een groot aan-
tal heerlijke warme truien in di-
verse modellen en kleuren aan
van Mat de Misaine.

Roosenstein Quality Wear nodigt
men van harte uit de hierboven ge
noemde collecties te komen bekij-
ken. Voor elke bezoeker staat de
warme chocolademelk klaar (zie
ook advertentie).

Dubbelexpositie bij architectenbureau Alfonso Wolbert
Tot en met 21 december wordt
in het architectenbureau van
Alfonso Wolbert de dubbel-
expositie gehouden van Hans
Bijster en Ron Derksen (beel-
den en foto's). De openings-
tijden zijn van maandag t/m
vrijdag tijdens kantooruren.

Architectenbureau Alfonso Wol-
bert is een middelgroot bureau
dat zich bezig houdt met eigen-
tijdse architectuur. Alfonso Wol-
bert is afgestudeerd aan de Acade
mie van Bouwkunst te Arnhem, is
er van overtuigd dat kunst en ar-

chitectuur onlosmakelijk verbon-
den zijn. Door de toenemende
complexiteit van alle zaken waar-
aan de architect zijn aandeel moet
schenken, dreigt echter het kunst-
zinnige aspect ondergesneeuwd te
raken. Door regelmatig een expo-
sitie te organiseren wil hij de aan-
dacht gevestigd houden op het ere
atieve, het kunstzinnige.

HANS BIJSTER
Na zijn onderwijzersopleiding
heeft Hans Bijster uit Apeldoorn
de akte Handenarbeid L.O. gehaald.
Na zijn loopbaan had hij tijd om

aan iets anders te denken. Een
schoongemaakte keramiekoven
bij hem thuis inspireerde hem tot
het maken van voorwerpen. Hij
kreeg de smaak te pakken en ging
les nemen bij Wil Colenbrander
en daarna bij Ankie Borgers. Via
cursisten kwam hij in contact met
de bekende keramiste Margot Spie
gel. Door haar leerde hij raku- en
de naked rakutechniek. In deze
richting heeft hij zich verder ont-
wikkeld, mede door workshops
van de Indiaanse medicijnman
Philippi en de keramisten Kate en
Will Bush. Inspiratie vindt hij in

de Griekse en Etruskische kunst,
de Egyptische cultuur en de Indi-
aanse potterie. Ook laat hij zich
door de hem omringende natuur
inspireren.

RON DERKSEN
Ron Derksen (Ronder) werd in
Zutphen geboren, maar deed de
opleiding Fotografische Vormge
ving aan de Kunstacademie Sint
Joost in Breda. Daarna heeft hij
rondgetrokken en op verschillen-
de plaatsen gewoond en gewerkt.
Zowel in België als in Frankrijk
heeft hij geëxposeerd. Na 15 jaar

keerde hij naar Zutphen terug om
daar te wonen en te werken. Het
maken van o.a. digitaal bewerkte
portretten in opdracht en groeps-
foto's is zijn specialiteit. Hij is foto-
graaf in hart en nieren en speelt
en schrijft graag met licht. Als hij
linosnedes maakt of in een andere
grafische techniek werkt is de fo-
tografie altijd zijn uitgangspunt.
De mogelijkheden van het mani-
puleren van foto's en nog veel
meer zijn van artistieke uitings-
vormen.

Architectenbureau Alfonso Wol-
bert is gevestigd aan de Rozen-
straat 16, 7255 XT Hengelo (Gld.)



Woonboulevard Doetinchem
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Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken
Kleinmeubelen Slaapkamers Waterbedden Slaapkamerkasten

Woonaccessoires Cadeauartikelen

Uit voorraad leverbaar:

695f-POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van 845,- voor ,

COC
LATEX MATRAS 90 x 200 cm, van 795,- voor J^Jf

LATTENBODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025,- voor 695,

BOXSPRING met binnenveringmatras, 90 x 200 cm, van 895,- voor O9l>,

Andere maten op bestelling leverbaar

rs
-uu ottert lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00
') m.u.v. woningtexticl. Opslag voor latere levering mogelijk.

Lubbers wil niet langer
'opgesloten' zitten
Door onze verslaggever

Meubelzaak Lubbers verlaat zijn pand aan de Raadhuisstraat in Hengelo
Gelderland, en verhuist met bestemming Doetinchem. De kern van
Lubbers' activiteiten vormen straks wonen en slapen, wat gestalte moet
krijgen in de woonboulevard. Omdat in het eigen Hengelo geen plaats
was, moest eigenaar Hessel Lubbers noodgedwongen verkassen. Dat dit
ten koste van de vaste clientèle gaat, denkt hij niet.

Na negentig jaar geves-
tigd te zijn geweest aan
de Raadhuisstraat in
Hengelo Gelderland,
neemt Lubbers Wonen &
Slapen volgend jaar
definitief de wijk naar
Doetinchem. Lubbers
concentreert zijn activi-
teiten op het gebied van
wonen en slapen geheel
op de woonboulevard
bij de Europaweg aan
de rand van de
IJsselstad. Volgens eige-
naar Hessel Lubbers
had zijn bedrijf nauwe-
lijks een andere keus.
Lubbers: "In eerste
instantie dachten we
aan een andere locatie
in Hengelo, een zichtlo-
catie aan de rand van
het dorp. Toen daar
geen ruimte voor bleek
hebben we dat idee
laten varen en besloten
ons te concentreren in
Doetinchem. Want hier,
op deze locatie in
Hengelo, zitten we
opgesloten, kunnen we
geen kant meer uit".

Lubbers opende ruim

verliezen zegt Hessel
Lubbers nauwelijks te
zijn. "Ongeveer 75 pro-
cent van onze klanten
komt sowieso al uit de
regio. Maar dat wil niet
zeggen dat het voor ons
een gemakkelijke keuze

Hessel Lubbers: "Volop perspectief voor de toekomst op een nieuwe A-l locatie".

een jaar geleden de
slaapkamerspeciaalzaak
Morgana aan de woon-
boulevard in
Doetinchem. De vesti-
ging daar zal begin vol-
gend jaar worden uitge-
breid met onder meer
een woningtextielshop
voor tapijt, harde vloe-
ren, gordijnen en raam-
decoratie. Volgens
Hessel Lubbers biedt de

Doetinchemse Al-loca-
tie volop perspectief
voor de toekomst.
Lubbers: "We voegen
twee zaken samen tot
één, waardoor we effi-
ciënter kunnen werken
en onze service naar de
klanten in de toekomst
kunnen garanderen en
optimaliseren." Bang
dat hij zijn vaste
Hengelose klanten gaat

is geweest. Behalve
onze locatie verandert
er voor onze vaste klan-
ten weinig".

Vanwege de verhuizing
naar Doetinchem zal bij
Lubbers Wonen &
Slapen in Hengelo de
komende maanden in
het teken staan van een
totale leegverkoop.

Droomaanbod
van Morgana
Slaapkamers

Twee gratig
vliegtickets

•̂̂ ^ jiBÉ*"--

Nog nooit was de Sunshine State zo dichtbij! Want iedereen die voor minimaal € l .000,-
aan slaapkamermeubels, linnenkasten, boxsprings of slaapkamercomfortproducten,
zoals matrassen of bedbodems, besteedt heeft 2 tickets naar Florida te pakken. Gratis!
Helemaal voor nietsl Dus kom snel langs bij Morgana Slaapkamers, laat u verrassen
door het assortiment en voor u het weet 'fasten your seatbelts' en bent u 'ready for take
off'. Een goede reis alvast of moeten we zeggen: 'have a safe journey!'

*BI) aanschaf vanaf € 1.000,- ontvangt u een certificaat van Checkin International voor 2 gratis retour
vliegtickets naar Florida. Meer informatie over deze actie kunt u verkrijgen in de winkel.

auping
hülstafS!
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organa
^ slaapkamers
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LUBBERS
Doetinchem.Woonboulevard. (03 14) 392058

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

HOOFDVESTIGING VORDEN

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

GUFGM\_-4_J LJ V_yLJ LJ VA

D D

\LJ

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTENVOORDE: WEEVERS ELIMA,

vF""1"
• ' K, . 'til

ISO 9002

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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