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Herfstrit LR en PC de Graafschap

Het begin van de herfstvakantie
is voor de jeugdleden van LR en
PC de Graafschap ieder jaar
weer het sein om deel te nemen
aan de traditionele herfstrit.

Deze buitenrit wordt georganiseerd
door de aktiviteitencommissie en
alle jeugdleden kunnen hiervoor
inschrijven.

Op maandag 13 oktober hadden
ruim 20 ponyruiters zich verzameld
bij de manage van de vereniging

aan de Hamelandweg.

Onder leiding van ervaren senior-
ruiters heeft men een mooie en
gezellige buitenrit door het Grote
Veld gemaakt, om uiteindelijk bij
de familie Heuvelink aan de Oude
Borculoseweg aan de tussenstop te
beginnen.

Hier hadden enkele kommissiele-
den gezorgd voor stapels pannen-
koeken en een onderkomen voor
de viervoeters.

Na de rustpauze werden de vier-
voeters weer beklommen en is de
groep ruiters weer via een andere
route over het Grote Veld aan de
terugreis naar de manege be
gonnen. Hier werden de ruitertjes
opgewacht door de ouders waarna
met huiswaarts keerde.

Het fraaie weer, de prachtige
herfstkleuren en niet te vergeten
de pannenkoeken ontlokten bij
een aantal kinderen de uitspraak:
volgend jaar weer!

Zangdienst
Op zondagavond 26 oktober
wordt er in de Dorpskerk weer
een zangdienst gehouden onder
het motto Vorden Zingf.

Er staan bekende en geliefde liede-

ren op het programma, afkomstig
uit diverse bundels zoals het lied-
boek voor de kerken, Joh. de Heer
en Opwekking. Al deze liederen
zijn de afgelopen tijd op verzoek
aangevraagd.
Er zal een korte overdenking ge
houden worden door ds. H. Witmer
uit Westerhaar (Overijssel) en het

orgel zal worden gespeeld door
dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn.

Hij zal vooraf al een aantal fraaie
liederen ten gehore brengen.

Na afloop is er gelegenheid om
koffie te drinken in het kerkelijk
centrum 'De Voorde'.

bij Teunissen Mode in Ruurlo.
Modeshows voor dames en heren tijdens een gezellig uurtje koffiedrinken.

Maak kennis met o.a. Basler, Delmod, Frankenwalder, Esprit/ Claudia Strater, Gerry Weber,
Rossner Hammer e.a.
En Gammel Collection, Arrows en McGregpr e.a.

Mode- koff ieti jden:
vrijdag 24 oktober 10.00 uur en 14.00 uur

zaterdag 25 oktober 10.00 uur en 14.00 uur

u kunt het beste even reserveren: (0573) 45 14 38

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

aaskrant
In week 46 (10 t/m 15 november) verschijnt in samenwerking

met de Vordense Ondernemers Vereniging de Sint Nicolaaskrant.

Advertenties en berichten gaarne vóór 30 oktober inleveren
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van Weekblad Contact.

Deze week
in Contact

Autocontact

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

Zie pag ina 4. 5 en 6 van deze u i t g a v e

Sursum Corda
en de nacht van Vorden
Het is weer zover. Alle voorbe-
reidingen voor de nacht van
Vorden hebben plaatsgevon-
den.

De muziekvereniging Sursum Corda
houdt op 25 oktober weer haar
jaarlijkse slaatjesactie.

Heel wat voorbereiding gaat er
aan vooraf en natuurlijk niet te
vergeten alle hulp van de vele v-
rijwilligers. Vrijdagavond begint
de eerste ploeg met het pellen van
750 eieren , 35 kilo tomaten in
plakjes snijden, 25 kilo druiven
snijden. Om 2 uur 's nachts start er
een ploeg van 25 personen om alle

slaatjes klaar te maken. Eigenlijk
zou u eens moeten komen kijken.
Het is een hele gezellige boel.

's Morgens tegen kwart over acht
komen de eerst verkopers binnen-
druppelen en iedereen gaat vol
goede moed op pad. Het blijft altijd
even spannend totdat de eerste
verkopers weer terug komen om
nieuwe voorraad te halen. Of men
goed kan verkopen hangt natuur-
lijk van u af maar Sursum Corda
vertrouwt erop dat men ook dit
jaar weer mee doet en van de heer-
lijke Herbergslaatjes zal genieten.
Zie voor verder informatie de ad-
vertentie in Contact.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.
Na afloop van de dienst koffiedrinken in De Voorde;
19.00 uur zangdienst 'Vorden Zingt' in de Hervormde Kerk, voor-
ganger H. Witmer uit Den Ham.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur zangdienst 'Vorden Zingt' in de Hervormde Kerk, voor-
ganger H. Witmer uit Den Ham.

RJC kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur Pastoor Matti woord- en communieviering
m.m.v. Kinderkoor.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 25 oktober 17.00 uur eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 26 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores
26-27 oktober G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
25-26 oktober PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 4417 44. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00
uur.
Maatschappelijk werk tel. 09006228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst 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 bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 9.30-17.30 uur;
zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis

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

• Jonge hennen bestellen?
Ten Hagen bellen! (0543) 51
31 86 Winterswijk.

• Hobbybeurs op zondag 26
oktober a.s. bij „De Luifel" aan
de Dorpsstraat te Ruurlo van
10.30 tot 17.00 uur. Toegang
€1.- kinderen gratis. Inlichtin-
gen www.hobbybeurs.organi-
seert.nl of tel. (0573) 49 12 61.

• Te koop: vleespakketten
van Schotse hooglander.
Tel. (0575) 46 30 88.

• Te koop: zeefdrukapparaat
met lichtbak en toebehoren,
droogrek en hulpstukken.
Vraagprijs €250,-. Tel. (0573)
45 30 90.

• De KunstKring Ruurlo or-
ganiseert een bijzonder con-
cert in de Orangerie, Vorden-
seweg 2 te Ruurlo. Op zondag-
middag 2 november zingt Va-
leria Boermistrova, mezzoso-
praan, in de Orangerie liederen
van Russische componisten.
Henk Linker, pianist, organist
begeleidt haar op de piano en
speelt orgelsolo's van o.a.
Mozart en Schubert. Het con-
cert duurt van 15.00 tot 17.00
uur. Toegangskaartjes incl. 1
consumptiebon a € 15,50 van-
af 14.00 uur aan de zaal. Tel.
reserveren bij mevr. N. de
Leeuw (0573) 45 38 30. Leden
KunstKring Ruurlo ontvangen
€ 1,- korting.

• Te huur: kamer met gez.
gebr. van badkamer en keu-
ken. Tel. (0573) 45 37 60.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

• Dit weekend kunnen alle in-
woners van Vorden de slaatjes
van Sursum Corda eten.

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

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

• Cursus (symb.) bloemsier-
kunst: begin, en gevord. 15
lessen van 2 uur. Start: 5 en 6
nov. Kies woensdag- of don-
derdagavond. Van 19.30 tot
21.30 uur. Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Elke les een nieuwe
schikking! Inf. Emmy v.d. Hoff,
tel. (0575) 51 48 02.

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

• Vaak last van conflicten in
uw werk? Bel de loopbaanad-
viseur. Tel. (0575) 55 90 99.

• Koos van Zomeren komt
op 9 november in de biblio-
theek.

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

• Te koop: z.g.o.h. Golf ca-
brio type 1, km-stand 134.000,
bouwjaar 1984, APK juli 2004,
kleur wit, nieuwe uitlaat. Extra-
's: lichtmetalen velgen.
€2.900,-. Voor inlichtingen tel.
(0575) 46 37 92.

• Zoekt u een oppas voor
uw baby of peuter? 2 dagen
per week met event. licht huis-
houdelijk werk. Bel (0575) 46
3060.

• Zaterdag 25 oktober komt
Sursum Corda bij u langs met
de heerlijke Herbergslaatjes.

• Te koop: Ford Escort 1.4i
CL, 5-deurs, donkerrood, bj.
1992, APK tot augustus 2004.
Vraagprijs €1.500,-. Telefoon
(0575) 52 99 28.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten met behulp van
verschillende schildertechnie-
ken. Prima cursus om te leren
schilderen! Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Start: 3 en 4 nov. Kies
maandag of dinsdag. Van
19.30 tot 21.30 uur. Inf. Emmy
v.d. Hoff, tel. (0575) 51 48 02.

• Wilt u een grote salade be-
stellen? Dan moet u (0575) 55
23 07 bellen. Namens Sursum
Corda bedankt.

• Geef oorlogskinderen een
toekomst! Unicef helpt, u
ook? Verkoopadres: Beatrix-
laan 14,55 1732.

• Gevraagd: kapotte televi-
sies van kunststof: radioappa-
ratuur; oud ijzer en metaal.
Tel. 06 50433624.

• Heeft u vaak klachten? Pro-
beer dan eens reflexzone-
therapie. In de maanden okto-
ber en november op alle be-
handelingen korting. Work-
shop voetmassage in novem-
ber. Info (0575) 55 1989.

BAIIE.NI

HARDWARE & SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI
Een initiatief van Decorsign Websolutions & Computers

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL: 0573-454109

R AFHAALBALIE

Tijd voor vitamines en de stevige kost!

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 21 oktober t/m zaterdag 25 oktober.

Stamppot? Hij mag weer...

zuurkool uit 't vat
500 gram €

Voor u vers gesneden...

spitskool
400 gram €

Lekkere handappel...

Jonagold

049
Rauwkosttip...

tomaat-eisalade
200 gram €

Herfstiger kan niet...

herfst-bakmix
250 gram

Lekker makkelijk...

249

kilo

Altijd goed!...

AQQ bami speciaal ACQ
Ui 100qram € Ui

Chiquita bananen
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

U STEMPELT TOCH OOK MEE
VOOR GRATIS STAMPPOT!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kersenvlaai

590 090
• groot € Of

^ ^
ƒ ^\

Suilcerbroocl
425

nu€ i m
^ ;
ƒ \

Speculaas
2e pakte halve prijs!

^ ;
Aanbiedingen geldig van 20 t/m 25 oktober 2003.

Echte Bakker L ^
VAN ASSELTugg:

De Echte Bakker Dat proefje.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

,

i

Dagmenu's
21 okt. t/m 24 okt. 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 21 oktober
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 22 oktober
Bonensoep / Hollandse biefstuk met aardappels en groente.

Donderdag 23 oktober
Kiptandori met rijst en salade / tiramisu mei slagroom.

Vrijdag 24 oktober
Tomatensoep / zalmfilet met dillesaus en aardappels en groente.

Maandag 27 oktober gesloten.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden



Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Sven
Garrit Willem

13 oktober 2003.
Sven weegt 3205 gram en is 49 cm lang.

Wim, Anieke en Chimêne Groot Enzerink

Poelsweg 1
7256 AE Keijenborg

Wij gaan trouwen

Ton Schotman
en

Tanja Fedosseeva
op donderdag 30 oktober a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251 XE Vorden, oktober 2003
Storm van 'sGravesandestraat 7

Ger, Ria, Tim, Gijs en Jet Golstein

HetHeijink12
7251 VC Vorden

i
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Guido
Hij is geboren op 19 oktober 2003,
weegt 3150 gram en is 49 cm lang.

Richard en Renate Derksen-Hekkelman |

Het Leemgoor 16
7251 VP Vorden

Wat was jij sterk en arbeidzaam.
Wat heb jij voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben jij tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn
maar afscheid van jou nemen doet ons zo'n pijn.

Tot onze droefheid is van ons heengegaan mijn lieve
man en onze zorgzame vader

Jan Wiekart
Banketbakker

* 19 februari 1939 f 19 oktober 2003

Marita Wiekart-Storback
Christoph en Suzanne
Tamara en Arjan

Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 22 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Ook is er op donderdag 23 oktober van 11.30 tot 11.55
uur gelegenheid om afscheid te nemen in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden.
Daarna zal om 12.00 uur de rouwdienst, waarvoor u
wordt uitgenodigd, worden gehouden in genoemde
kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden M
Telefoon (0575) 55 29 28

•̂••̂ ••̂

Na een moedige strijd - vol wilskracht - is waardig
heengegaan mijn beste broer en zwager en onze oom

Jan Wiekart

in de leeftijd van 64 jaar.

Henk en Jo Wiekart
Peter en Elly
Martin en Anjo

Simon en Laura hebben er een zusje bij

Tessa
15 oktober 2003, 4760 gram, 57 cm.

Vordens Huisvrouwenorkest
Ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan geeft het

Vordens Huisvrouwenorkest

op zondag 2 november a.s. een
koffieconcert

in het Dorpscentrum te Vorden.
Gerard en Sandra Lenselink-Bloemen
Simon
Laura

Zij brengen u een gevarieerd programma van
bekende liedjes van vroeger en nu.

Aanvang 11.30 uur.
Hogelundvej 3, 7323 Give, Denemarken
0045 75734639

Verder werken mee „De Veldzichttrekkers
een harmonicaclub uit Gorssel.

De toegang is gratis.Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Hij is geboren op donderdag 16 oktober 2003
om 19.55 uur, weegt 3545 gram en is 52 cm lang.

Daniëlle ter Huerne & Adri Groot Nuelend

Biesterveld 50
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 55 53 33

Graag eerst even bellen voor bezoek.

Vorden, 19 oktober 2003

il Stoven is koken
zonder je

uitte
sloven

Onze runderstooflappen zijn een welkome afwisseling
voor als u 'ns wat meer tijd heeft.

Verder is stoven heel gemakkelijk, want sudderen
gaat immers vanzelf. En na 2 a 2]h uur

proet u dat een beetje geduld een heerlijke zaak is.

4 runder- ^?
stoof lappen € D.00

/ ^°// * /o

Muiderslotje v <| 80
100 gram €

Fricandeau
500 gram

Rauwe ham
100 gram

Beenhamsalade
100 gram

1?

395•

179
• l •

105•

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

LU

De Vordense huisartsen geven weer
gelegenheid tot het verkrijgen van de
jaarlijkse

griepvaccinatie.
U bent welkom op

maandag 27 oktober
en maandag 3 november
van 19.0O tot 20.0O uur in de
praktijk van uw eigen huisarts.

Voor mensen van 65 jaar en ouder, mensen met
chronische hart-, long- en nierziekten en mensen
met suikerziekte is de vaccinatie gratis.

Voor mensen die een vaccinatie wensen zonder
dat ze een medische indicatie daarvoor hebben,
bedragen de kosten € 25,- inclusief vaccin.
Contant te voldoen.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds I90K

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Kleding inzameling
31 oktober
KICI Kledinginzameling haalt op
vrijdag 31 oktober a.s. huis aan
huis kleding op in de gemeente
Vorden. U kunt de kleding op de
ophaaldag tot 8.00 uur duidelijk
zichtbaar op de stoep zetten. Svp
afgesloten aanbieden.

Wat gebeurt er met
uw afval?
Wat er gebeurt met het afval dat u
thuis scheidt of naar de verschillende
brengpunten in de gemeente brengt,
vertellen wij u op deze gemeente-
pagina in een reeks artikelen met de
titel 'Wat gebeurt er met...?'. Dit keer:
Wat gebeurt er met het papier dat u
in de papierbakken bij de milieu-
straten heeft gegooid of aan één van
de verenigingen heeft (af)gegeven?

Wat gebeurt er met
ingezameld oud papier?

Het oud papier dat in deze regio,
veelal door verenigingen maar
ook via de milieustraten, wordt
ingezameld gaat naar de fa.
Reparco (voorheen Simon Daal-
der) in Zutphen. Reparco heeft
twee 'sorteerhuizen'. Bij het
eerste wordt het karton eruit
gehaald; dit karton wordt ook
hergebruikt. Bij het tweede halen
de medewerkers van Reparco het
eventuele 'niet-papier' (bijv.
plastic chipszakken, vuilniszak-
ken en drankpakken) via de
lopende band uit het oud papier.
Het 'schone' oud papier gaat naar
de papierfabriek 'Parenco' in
Renkum. Hier wordt van ons oud
papier krantenpapier gemaakt.
Voor dit krantenpapier wordt 80%
oud papier gebruikt, de overige
20% is van houtsnippers en ande-
re celstofproducten afkomstig.
Met name het papier van de
tijdschriften verbetert de kwali-
teit van de pulp waarvan kranten-
papier gemaakt wordt. Zie uw
Afvalkalender voor de inzamel-
adressen van oud papier in de
gemeente.

Regioraad Regio Steden-
driehoek vergadert
De regioraad van de Regio Steden-
driehoek vergadert op 29 oktober
a.s. in het regiokantoor, op de
prins Willem Alexanderlaan 1419
in Apeldoorn. De openbare verga-
dering begint om 11.00 uur. De
agenda en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het
gemeentehuis.

Klankbordgroep verheugd over
besluit college om 'Schoolmeesters-
huis' te behouden
Vorige week kwam de klankbordgroep Centrumvisie voor het laatst
bij elkaar. Hun werk zit erop nu de definitieve Centrumvisie is
opgesteld en op 23 oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd
(zie rubriek raadsvergadering).

Klankbordgroep voor 'Schoolmeesterhuis'.

Bij de slotbijeenkomst, waarbij
ook de voltallige gemeentelijke
begeleidingsgroep aanwezig was,
stelde wethouder Mulderije dat
de samenwerking zeer goed is
verlopen. "Daardoor is een visie
tot stand gekomen waar de
Vordenaar achter staat." De klank-
bordgroep is vooral blij met het
behoud van het 'Schoolmeester-
huis' op het marktplein. Zij gaat

ervan uit dat er een passende
functie wordt gevonden. De bij-
eenkomst werd afgesloten met
een wandeling door het
dorpscentrum en een hapje en
een drankje. In de klankbord-
groep, zaten naast vertegenwoor-
digers van diverse maatschappe-
lijke organisaties ook vier bur-
gers, die hebben gereageerd op
een oproep van de gemeente. De

klankbordgroepleden waren de
dames H. Ambagtsheer-Leopold en
C. Hofman en de heren J. de
Waard en W. Tuin (allen namens
de inwoners), de heer H. Kettelerij
(Vordense Ondernemersvereni-
ging), de heer J. Roosenstein
(VW), de heer H. Wullink (Histori-
sche Vereniging Oud Vorden), de
heer C. Voerman (ANWB), de heer
G. Terpstra (Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden), de heer B. ter Beek
(WVG cliëntenraad) en de heer F.
van Eenennaam (Koninklijke
Horeca Nederland). De groep is
tijdens het opstellen van de
Centrumvisie vijf keer bijeen
geweest om zijn mening te geven
over de uitgangspunten, het
ontwerp en de uitgewerkte visie.
Deze werkwijze, waardoor de
klankbordgroepleden bij het hele
proces betrokken zijn geweest,
hebben zij zeer gewaardeerd.
Datzelfde geldt voor de gemeente.

Klankbordgroep tijdens wandeling in
het dorp.

De najaarsinzameling van grof snoei-afval in Vorden
vindt plaats op woensdag 29 oktober.

berkel milieuO

Als u uw grof snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze

cqntainer, want dat restafval wordt 'duur' verbrand.

tegenstelling tot wat in de afvalkalender staat wordt het grof
snoeiafval op woensdag 29 oktober opgehaald.

Aanbiedregels

• Het afval dient strak gebundeld en niet zwaarder dan i o kg
per bundel te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet mee-
genomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
• Niet meer dan 2 m' mag worden aangeboden
• uiterlijk 's ochtends om 07.00 uur aan de weg
• klachten tot i dag na inzameldag melden via de Afval

i- Lijn

Buitengebied

Inwoners van het buitengebied dienen zich uiterlijk
24 oktober telefonisch aan te melden via de Afval-Informatie-

Lijn van Berkel Milieu; tel. 0575 - 545 646 van 09.00 - 12.30 en
van 13.00 -16.00 uur.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval

Deze inzameling is de enige gelegenheid dit najaar om grof snoei-
afval aan huis op te laten halen. Schoon snoei- en tuinafval kan ook

gratis gebracht worden naar de Afval Brengpunten aan Het Hoge 65 in
Vorden (ze zaterdagvan de maand van 13.30 - 16.30 uur) en aan de

Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen (46 zaterdag van de maand van 13.30 -
16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen, geopend op

werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 09.00 -13.00 uur.
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De gemeenteraad vergadert be-
sluitvormend op donderdag 23
oktober a.s. om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
• Gemeentelijke herindeling

Bronckhorst
• Onderwijshuisvestingsplan 2004
• Begrotingswijziging
• Centrumvisie
• Verlichting langs de Ruurloseweg
• Vorming basisbibliotheek
• Groot ondergoud wegen 2003

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:
Onderwij shuisvestingsplan
2004
Om te voorzien in de ruimtenbe-
hoeften voor onderwijskundige
vernieuwingen van de Vordense
scholen zijn voorzieningen aan-
gebracht in enkele scholen zoals
een nieuwe leraren/vergader-
kamer, begeleidingskamer voor
bijscholing en ict-ruimten. De
raad heeft al eerder een krediet
van € 104.400,- ter beschikking
gesteld. Gebleken is dat een aan-
vullend krediet van € 122.485,-
nodig is.

Centrumvisie
Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor de Centrum-
visie vast te stellen. Om de ont-
werp-visie onder de aandacht te
brengen heeft de gemeente een
informatieavond georganiseerd.
Verschillende reacties zijn toen
binnengekomen. Dat gebeurde
ook tijdens de inspraakperiode.
Deze reacties waren aanleiding
om de visie op een belangrijk
punt aan te passen, te weten: de
geplande sloop van het 'School-
meesterhuis'. In de definitieve
visie die aan de raad wordt voor-
gelegd is nu opgenomen dat
wordt gestreefd naar behoud
van het pand, mits er een pas-
sende functie voor wordt gevon-
den. Deze moet een bijdrage
leveren aan het brinkachtige
plein dat ontstaat, bijvoorbeeld
een horecapaviljoen, galerie of
museum. Het voorstel is de
Centrumvisie in twee fasen uit
te gaan voeren. Meer informatie
over de uitwerking en kosten is
opgenomen in het Meerjaren-
beleidsplan van de gemeente
waarover meer in het Contact
van volgende week.

Verlichting langs de
Ruurloseweg
Tussen de Hamelandweg en de

Kostedeweg is de Ruurloseweg
onverlicht. Kranenburgs Belang
heeft de gemeente verzocht
uit oogpunt van sociale veilig-
heid verlichting langs het
fietspad te plaatsen. De kosten
voor de aanleg zijn geraamd
op € 25.000,-. De Ruurloseweg
is een provinciale weg. De pro-
vincie verzoekt de gemeente
echter ook 50 % van de kosten
voor haar rekening te nemen,
omdat er geen verkeerskundige
redenen zijn voor het plaatsen
van verlichting (alleen sociale
veiligheid). Burgemeester en
wethouders vragen de raad
hiermee in te stemmen.

Vorming basisbibliotheek
De gemeenten Vorden, Zutphen,
Warnsveld, Gorssel, Lochem
en de bibliotheekbesturen in
deze gemeenten willen komen
tot een gezamenlijke biblio-
theekvoorziening (de basis-
bibliotheek) die alle inwoners
in de regio meer kwaliteit,
een breder aanbod, optimale
informatie en een betere dienst-
verlening biedt, afgestemd op
de behoefte van de inwoners.
Het is de bedoeling dat de
basisbibliotheek in 2005 een
feit is. Burgemeester en
wethouders vragen de raad in

te stemmen met de aansluiting
van Vorden bij de basisbiblio-
theek De Graafschap, omdat
Vorden op Zutphen is georiën-
teerd. De andere Bronckhorst-
gemeenten zijn op Doetinchem
georiënteerd en sluiten zich
aan bij basisbibliotheek West
Achterhoek. Belangrijk uitgangs-
punt voor aansluiting van
Vorden bij De Graafschap is
dat in de profielschets, die
voor de nieuwe gemeente
Bronckhorst is opgesteld,
is opgenomen dat naar burgers
en hun logische gedragingen
gekeken wordt.

Groot onderhoud wegen 2003
Burgemeester en wethouders
vragen de raad een aanvullend
krediet van € 160.000,- om het
onderhoudsprogramma wegen
2003 uit te kunnen voeren.
In de eerdere kostenraming
was geen rekening gehouden
met het vervangen van
kolken en huisaansluitingen,
het aanbrengen van een
goede fundering onder
de klinkerwegen en het
vervangen van het oude
bestratingsmateriaal van
de Hanekamp en het Jebbink.
Zaken die bij nader inzien
nodig zijn om goed onderhoud

uit te kunnen voeren. Verder is
bij de voorbereiding gebleken
dat het asfalt op de te onder-
houden wegen zeer minimaal
is. Extra asfalt is noodzakelijk.
Het is de bedoeling dat de
werkzaamheden nog dit jaar
plaatsvinden.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van
deze openbare vergadering
spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeente-
bestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u
mag geen onderwerp aan
de orde stellen dat op de
agenda staat. U kunt u uiterlijk
woensdag tot 17.00 uur voor de
raadsvergadering aanmelden bij
de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het agenda-
punt waarover u wilt spreken.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Julianalaan 18, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 14

oktober 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 8-12, voor het vernieuwen van een bedrijfshal, datum ontvangst: 14

oktober 2003

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

Verleende vergunningen
A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Mosselseweg ongenummerd (ten noorden van de splitsing met de Wiersserbroek-

weg), voor het verbreden en verdiepen van twee slenken en een sloot
• Lankhorsterstraat 6 in Wichmond, voor het aanleggen van een vijver

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, voor het geheel slopen van een atelier
• Dorpsstraat 32, voor het geheel slopen van een geitenhok, loods met berging,

ontvangstruimte (geheel onderkelderd) met speelplaats, stalling en alle daarbij
behorende riolen, kolken en verhardingen op het buitenterrein, alsmede de
gedeeltelijke sloop van een slachterij

• Kruisdijk 7, voor het geheel slopen van een varkensschuur
• Ruurloseweg 8, voor het geheel slopen van een opslaghal

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning is verleend voor het houden van een hobbybeurs in het

Dorpscentrum in Vorden op 16 november a.s. van 10.30 tot 17.00 uur
• Vordense Ondernemers Vereniging, voor het plaatsen van kerstbomen langs de

Dorpsstraat-Zutphenseweg, Burg. Galleestraat, Raadhuisstraat en Nieuwstad van 8
december t/m 31 december a.s., het plaatsen van een kerstklok en kerstboom op
het gazon van de NH-kerk in Vorden en een kerstmarkt op 20 december a.s. van
12.00 tot 19.00 uur op het marktplein in Vorden

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn (delen van) de volgende wegen van
13 oktober t/m 14 november 2003 of zoveel langer of korter als wenselijk is
afgesloten voor het verkeer: Polweg, Okhorstweg, Slotsteeg, Lieferinkweg,
Beunkstege, Sarinkdijk, Berkendijk, Het Stapelbroek, Waarlerweg. Aanwonenden
blijven bereikbaar (ook is het met enige hinder).

Inspraak op reconstructie en vervanging riolering
Almenseweg binnen de bebouwde kom

Burgemeester en wethouders willen in 2004 de riolering in de Almenseweg binnen
de bebouwde kom, vanwege zijn slechte staat, vervangen. Tegelijkertijd willen zij

die weg duurzaam veilig inrichten bij de reeds ingestelde maximum snelheid van
30 km/uur. Naast de vervanging van de riolering wordt een gedeelte van de
riolering vergroot en wordt er een verbinding gemaakt tussen de riolering in de
Zuivelhof en de Almenseweg. Dit om wateroverlast op de Zuivelhof en directe
omgeving in de toekomst te voorkomen. Verder wordt de riooloverstort in de
Almenseweg vervangen. Bij de inrichting van de Almenseweg worden plateaus
aangelegd, een asverspringing aangebracht, het asfalt vervangen door geluidsarme
klinkers en wordt de voorrang opgeheven. Ook op de kruising Almenseweg/
Burgemeester Galleestraat/Insulindelaan willen burgemeester en wethouders een
plateau aanleggen. Voor deze reconstructie is vrijstelling noodzakelijk van het
geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'. De aanpassingen aan de
riolering zijn nog niet verwerkt op de ontwerp-tekening.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen de Almenseweg
binnen de bebouwde kom, inclusief de kruising met de Burgemeester Galleestraat en
de Insulindelaan te reconstrueren, alsmede op de daarvoor benodigde vrijstelling. U
kunt de tekening en het ontwerp-verkeersbesluit inzien op de afdeling
gemeentewerken in de boerderij. Van 23 oktober t/m 19 november a.s. kunt u de
tekeningen en het ontwerp-verkeersbesluit inzien op de afdeling gemeentewerken in
de boerderij. In deze periode kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester
en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de
afdeling gemeentewerken. De zienswijzen betrekken burgemeester en wethouders bij
de besluitvorming.

Wet milieubeheer
Openbare k e n n i s g e v i n g on twerp-bes lu i t (art . 13.A Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van
24 oktober tot en met 21 november 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, 7251 KJ Vorden, voor: een

oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 15 juli
2003, adres van de inrichting: Wildenborchseweg 32, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie C, nr. 1369

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 22
november 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt
u op verzoek inbrengen tot 22 november 2003.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g b e s l u i t i n z a k e i n t r e k k i n g
v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6 W m b e n a r t . 3 :33 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 24 oktober t/m 5 december 2003 ter inzage het besluit tot intrekking van de
aan de heer B.W.J. Taken, Lankhorsterstraat 6, 7234 SR Wichmond op 28 juni 1994
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 736, adres
inrichting Lankhorsterstraat 6 te Vorden.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o i G

Strekking van het besluit:
Intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder vanwege
deelname aan de 'Regeling beëindiging veehouderij takken'.

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

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

tijdig bedenkingen in te brengen.

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

Bestemmingsplannen

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

5, lid 5.8. sub e van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal op het perceel
Ruurloseweg 8-12. Deze vrijstelling maakt situering van de hal op een afstand van
3 m uit de perceelsgrens mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met vrijstelling ex
artikel 19, lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen
verlenen aan het plan voor het verharden (over een lengte van ongeveer 300 m)
van de Wientjesvoortseweg te . De verharding is bedoeld om de weg berijdbaar te
houden voor de bouw en het onderhoud van de onthardingsinstallatie van
waterwinlocatie Dennenwater. Het verzoek om vrijstelling heeft voor inspraak ter
inzage gelegen van 2 t/m 29 juli 2003.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 23 oktober
t/m 19 november ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar
maken.

Prijsuitreiking concertkaartjes K3
bij speelgoed kadoshop Sueters

l

(Advertorial)

Bij aankoop van de nieuwste een kans om 2 kaartjes te win- Laansma werd na trekking de
CD van K3 'oya Iele' was er bij nen voor een K3 concert op 30 gelukkige winnares. Men wenst
speelgoed en kadoshop Sueters december in Zwolle. Rachel haar een gezellige dag!

Elftal w Vorden in het nieuw

BEURSPRAAT

Philips:
minder is meer
Philips heeft de afgelopen jaren
veelvuldig de kranten gehaald
vanwege de sluiting, reorganisatie
of verkoop van bedrijfsactiviteiten.
Een aantal belangrijke herstruc-
tureringen naderen de komende
maanden hun voltooiing. Door de
genomen maatregelen is de focus
van het elektronicaconglomeraat
verbeterd.

WINSTHERSTEL IN ZICHT
Na een meer dan tien jaar durend
saneringsprogramma bestaat Phi-
lips nu uit vijf divisies: Consumen-
tenelektronica, Kleine Huishoude-
lijke Apparaten, Verlichting, Medi-
sche Apparatuur en Halfgeleiders.
Daarnaast bezit Philips waardevol-
le aandelenbelangen in o.a. LG.
Philips LCD (platte beeldschermen)
en halfgeleiderproducent TSMC.
Door de recessie van de afgelopen
twee jaar werden bij de cyclische
componenten- en halfgeleideracti-
viteiten forse verliezen geleden. In
deze divisie heeft Philips diep moe
ten snijden om het tij te keren. In
2004 zal deze activiteit weer bij-
dragen aan de winst. Een tweede
pilaar onder de verwachte winst-
groei in 2004 is de voltooiing van
de integratie van overgenomen
bedrijven in de divisie Medische
Apparatuur. Door kostensynergie
moeten de winstmarges hier flink
omhoog. Naar verwachting zullen
in 2004 alle divisies van Philips
weer winst maken en zal de netto-
winst meer dan verdrievoudigen.

GROEI DOOR
PRODUCTONTWIKKELING
Door de herstructureringen is
Philips nu sterker in een kleiner
aantal markten. Verder worden de
banden tussen de verschillende

divisies versterkt, waardoor pro-
ductontwikkeüng meer kans krijgt.
Zo verwacht Philips veel van health-
careproducten voor de vergrijzen-
de bevolking door een nauwere
samenwerking tussen de divisies
Medische Apparatuur en Consu-
mentenelektronica.

Daarnaast zoekt Philips actief
samenwerkingsprojecten op met
andere bedrijven, zoals o.a. met
Douwe Egberts (Senseo koffiezet-
ter), Nivea (Cool Skin scheerappa-
raat) en Nike (Portable Sport Audio).
De halfgeleiderdivisie gaat de
komende kwartalen de vruchten
plukken van grote investeringen
in de ontwikkeling van program-
meerbaar chipplatform Nexperia.
Deze chip is al aan diverse partijen
verkocht en wordt toegepast in
o.a. mobiele telefoons, DVD recor-
ders en digitale televisies. Kortom,
Philips heeft haar innovatieve ka-
rakter ondanks de bezuinigingen
niet verloren.

STERKE BALANS
Voor het aandeel Philips is naast
het winstherstel van de vijf kern-
divisies ook de resultaat- en waarde
ontwikkeling van 21,7%deelneming
TSMC en 50%-deelneming LG. Phi-
lips LCD van belang. De schattin-
gen over de waarde van alle deel-
nemingen lopen uiteen van EUR
12 tot 15 miljard. Met dit in het
achterhoofd heeft Philips een zeer
degelijke balans ondanks een net-
toschuldpositie van EUR 5,4 mil-
jard.

De winstvooruitzichten voor deze
cyclische deelnemingen zijn goed
vanwege een verwacht doorzettend
herstel van de halfgeleidermarkt
en sterke groei van de vraag en
prijzen van K3>schermen voor pc's,
notebooks en televisies. Dankzij
het sterke verwachte winstherstel
van Philips in 2004 is het aandeel
Philips met een koers-winstver-
houding voor 2004 van 17 boven-
dien aantrekkelijk gewaardeerd.
Kopen.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

Fons Jansen van het gelijknamige Installatiebedrijf heeft dit team nieuwe tenues aangeboden.
Op de foto zit Fons Jansen in het midden op de onderste rij.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg



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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.̂
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
23 oktober
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

HERFSTAANBIEDING
zet nu uw oude films profes-

sioneel over op video of DVD.
Waardevolle herinneringen komen weer

tot leven.
Mooi geschenk voor Sint of Kerst,

voor uzelf of voor uw (klein)kinderen.
Overzetkosten vanaf € 0,75 per

minuut film. Bel vrijblijvend voor een
afspraak naar:

Kreunen Film & Video Producties
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 33 36
of mail info@kreunen-multimedia.nl

website: www.kreunen-multimedia.nl

Lever uw films op tijd in, liefst voor dec.

Spaar voor
25% KORTING
op Tefal pannen

iet thermospot
Maak kennis met onze
topkwaliteit rundvlees en

spaar voor 25% korting op
'3 Tefal pannen. Sparen kan

'op 2 manieren. Óf u spaart
door speciale rundvleesaan-
biedingen te kopen, waarbij u

telkens een 5% kortingsmuntje krijgt. Heeft u
5 van die muntjes, dan kunt u een pan naar keuze

tegen 25% korting aanschaffen. Óf u laat het
benodigde aantal punten van uw Keurslagerspaar-

pas afschrijven. De actie duurt t/m 13 december.

Tefal Koekenpan 026 cm: elders €24,25.
Bij ons €18,20 mét 5 kortingsmuntjes of 260 punten

Tefal Grillpan 26x26 cm: elders €24,95.
Bij ons €13.09 mét 5 kortingsmuntjes of 187 punten

Tefal Hapjespan 024 cm: elders €35,75.
Bij ons €26,81 mét 5 kortingsmuntjes of 383 punten

Deze week krijgt u een 5% kortingsmuntje
bij aankoop van:

K E U R S L A G E R K O O P J E

4 Runder-
Stooflappen 5QO

S P E C I A L
1RO

Muiderslotje 100 gram € l —

Ylogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden

BESPAAR
elke maand veel geld!
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,9%
Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573- 40 84 40

Nederland b.v.
Ook 's avonds en in het

weekend bereikbaar!

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

AMD 2000+, 256 MB DDR, 4-kanaals geluidskaart. 6x USB 2.0, 40 GB HDD 7200 € 499,-
AMD 2000+, 512 MB DDR, 4-kar i € 559,-

TopPC v.a. € 609,-
AMDXP2400+, 256 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 40 GB 72 €609,-
AMD XP 2600+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 80 GB 7 . € 679,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 120 GB 7200 HDD € 779,-

Luxe miditower ATX, 5.1 Sound, 16x 48 DVD speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,
6x USB 2.0, 1,44 MB diskdrive, Logitech keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actie: Sweex CardReader 6 in 1 USB
geschikt voor Compact Flash, SmartMedia, Micro Drive,
Memory Stick, MMC en Secure Digital, slechts €12,-

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

€ 51,- • HP DeskJet 3550 € 69,- • 17 inch TFT € 419,- • Canon flatbedscanner € 59,
• 17 inch monitor €119, -» NEC DVD +/- brander € 145,-

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

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

Deze week suoervoordeel

Rundersucadelappen * 49
!"¥•1 kilo €'

Speklappen

Shoarmavlees
1 kilo €3."

2 99• *
5 broodjes + saus GRATIS

Voor op de boterham

Mager gerookt spek
.999

500 gram x *• •

Snijworst
.100

150 gram x. l •

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

«2 bossen bloemen n»kN» 5.

«20 rozen 4."
»sierf ruitkrans
»2 cyclamen

Valeweide

10 violen
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Meedenken over de zorg voor anderen!

Sensire De Berkel biedt zorg van thuis tot verzorgingshuis

en is tevens actief in maatschappelijk werk, voedings- en

dieetadvisering en een breed scala aanvullende diensten.

Sensire De Berkel vindt het belangrijk dat cliënten mee-

denken en meepraten over de dienst- en zorgverlening.

De cliëntenraad vergadert elke maand en geeft gevraagd en

ongevraagd advies over o.a. de kwaliteit van zorg, hoe het

geld wordt uitgegeven en de manier waarop er met cliënten

wordt omgegaan.

Sensire De Berkel wil graag in contact komen met:

Kandidaat leden voor de cliëntenraad

Sensire De Berkel is actief in de gemeenten Gorssel, Lochem,

Steenderen, Vorden, Voorst, Warnsveld en Zutphen. Cliënten
uit Gorssel, Vorden en Voorst zijn in de cliëntenraad nog niet

vertegenwoordigd en genieten daarom de voorkeur.
Bent u woonachtig in één van deze plaatsen en ontvangt u of

een familielid zorg van Sensire? Dan wil de cliëntenraad graag

met u bespreken of u lid van de cliëntenraad wilt worden.

Leden van de cliëntenraad ontvangen een onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact op met de heer
Lenselink, telefoon 0314 - 357668. De heer Lenselink is amb-

telijk secretaris van de cliëntenraden van Sensire.

U kunt ook een kijkje nemen op onze website www.sensire.nl

Sensire
Sensire ondersteunt mensen

- jong en oud - om zelfstandig

en met zelfvertrouwen door

het leven te gaan, ondanks

bestaande onzekerheden en

belemmeringen. Sensire wil

haar diensten (wonen, zorg

en welzijn) zo dicht mogelijk

bij haar klanten aanbieden.

De verschillende vormen van

dienstverlening sluiten goed

op elkaar aan. Daardoor zijn

onze cliënten verzekerd van de

gewenste zorg, onafhankelijk

van de plaats waar zij wonen.

Reactie:

Sensire De Berkel

De heer J. Lenselink

Postbus 378

7200AJ Zutphen

Telefoon: 0314-357668

U kunt ook mailen:
j.lenselink@sensire.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

BLADBLAZERS
ruime keuze!
Kom eens kijken.

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



Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Grote belangstelling voor
spectaculaire muntenactie

Voetbal

Voor de muntenactie voor toe-
gangskaartjes voor het winter-
circus bestaat grote belangstel-
ling. Diverse toegangskaarten
zijn nu al uitgereikt. Velen
maakten al van de gelegenheid
gebruik de munten te verzame-
len. De actie loopt tot uiterlijk
27 december of zoveel eerder
als de kaartjes weg zijn.

In de voorstelling van 2003 is geko-
zen voor een mix van revue, va-
riété en circus. In deze opzet is dan
ook de artiesteningang vervangen
voor een decor in de stijl van een
authenthiek artiestencafé.

In het café heeft Jannie de leiding.
Zij krijgt de een na de andere ar-
tiest op bezoek. Als rode draad ont-
vangt zij deze gasten met de nodi-
ge kwinkslagen maar soms ook
vertederend.

De Belgische monteur Kaselowski
komt de piek op de kerstboom
plaatsen. Hiervoor gebruikt hij een
groot aantal stoelen. Boven op de
toren van stoelen maakt hij hand-
standen en jongleert hij als de bes-
te. Tijdens de feestavond in het
café blijkt hij ook nog te kunnen

balanceren met maar liefst zeven
stoelen op zijn kin.

GRATIS
Dit jaar is het nog makkelijker om
te sparen voor een gratis kaartje.

Dit kan op 2 manieren.
A: Bij uw dagelijkse boodschappen.
B: bij speciale actie artikelen. Bij
aankoop van twee actie-artikelen,
iedere week twee nieuwe, ontvangt
men gratis een circusmunt ter
waarde van € 10,-.

Alle bezoekers ontvangen ook nog
eens een keer 2 consumptiebonnen.
Deze kan men inleveren voor een
zakje popcorn, een overheerlijke
suikerspin of een lekker drankje.

VOL IS VOL
Ondanks de extra voorstelling zal
ook dit jaar weer de regel 'Vol is
Vol' van kracht zijn. De eerste 2800
mensen die 25 muntjes inleveren
ontvangen een kaartje. Ook dient
men er rekening mee te houden
dat de voorstelling die de voorkeur
geniet al vol kan zijn. Het blijft dus
zaak om zo snel mogelijk uw
muntjes in te leveren. Zie voor
meer informatie de advertentie.

GENDA V O R D E N

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senio-
ren.

OKTOBER
21 Lezing St. Klein Axen door Ro-

ger Rundqvist
21 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, middag busreis naar
Wehkamp in Dedemsvaart

22 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

22 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege

22 Herhalingskassen EHBO Vorden
22 HVG Wichmond, Homeopa-

thie lezing
23 SBO Vorden middag over Seni-

orenbeleid
23 Klootschieten bij de Vordense

Pan
27 NBvP/Vrouwen van Nu afd.

Vorden, avond workshop Wa-
terleliemaken

28 Chr. Vrouwenbeweging Passa-
ge, dia's treinreis dhr. Horsting

29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-
tje

29 HVG Wichmond Ringsamen-
komst bij Bousema

29 Handwerkmiddag Welfare Ro-
de Kruis

29 ANBO Klootschieten bij de
Kleine Steege

30 Klootschieten bij de Vordense
Pan

31 Clubshow P.K.V. Vorden in de
Kapel Wildenborch

NOVEMBER
1 Clubshow P.K.V. Vorden in de

Kapel Wildenborch
2 Clubshow P.K.V. Vorden in de

Kapel Wildenborch

Studenten Fachhochschule
Düsseldorf exposeren
Twaalf studenten en drie do-
centen van de Fachhochschule
Düsseldorf, Fachbereich Schmuck-
und Produktdisign exposeren
van 26 oktober t/m 7 december
aanstaande in Galerie Agnes
Raben aan de Nieuwstad 20.

In die periode zijn er werken te
zien van Eilean Somnitz, Sabine
Lang, Cladia Hoppe, Bettina Kranz,
Nicole Hanselle, Melanie Hallbauer,
Barbara Pröpsti, Astrid Ecekert,
Julia Stotz, Julia Müllers, Alin
Boyaciyan, Nina Wöhlke, Elisabet

Holder, Herbert Schulze en Her-
man Hermsen. In de galerie is een
uitgebreide informatie over de
ontwerpers en hun producten aan-
wezig. De geëxposeerde werken
zijn voor verkoop beschikbaar.

De tentoonstelling wordt zondag-
middag 26 oktober geopend door
drs. Carin E.M. Reinders, directeur
Apeldoorns Museum/Cultuur Open
Dak Apeldoorn en door Herman
Hermsen, ontwerper en docent
aan de Fachhochschule in Düssel-
dorf.

SOCII
Afgelopen zondag stond bij Socii
geheel in het teken van Jan Garrit-
sen al 22 seizoenen eerste doelman
van het vlaggeschip van Socii. Hij
kreeg van zijn oud teamgenoten
een wedstrijd aangeboden tegen
het eerste team met een team dat
hij zelf mocht samenstellen van
oud spelers.

Na 22 jaar had hij wel 40 man op
papier staan maar had de moei-
lijke taak te schrappen om aan een
man of 16 te komen.

De wedstrijd was mede door het
mooie weer lekker druk bezocht
en met oud spelers uit o.a. Oss,
Groenlo die graag bereid waren
voor Jan Garritsen zich deze zon-
dagmiddag in het zweet te werken
en onder trainer Torn de Krosse
was beslist het aanzien waard.

De wedstrijd onder leiding van Jan
Tijssen eindigde in een 3-2 over-
winning voor het eerste team.

Na de wedstrijd kreeg hij van het
eerste een prachtig beeldje aange-
boden voor zijn 22 seizoenen doel-
man te zijn geweest in het eerste.

Uiteraard kon Ben Tijssen leider
van het vijfde niet achter blijven
waar hij het in de spits gaat probe-
ren en bood hem als hartverster-
ker een vleesschotel aan onder een
daverend applaus.

Uiteraard kwam het laatste woord
van het feestvarken zelf. Jan Gar-
ritsen de vaste schrijver is van het
clubblad' De Sociialoog' en ook ge-
lijk zei het liever van papier te
doen dan nu voor een volle zaal.

Hij bedankte zijn vrouw en kin-
deren voor de tijd die hij in het
voetbal had mogen steken maar
zij gelijk dat het in een lager elftal
spelen en in de middag na je oud
teamgenoten ook veel tijd kost.

Natuurlijk is hij geen man om
namen te gaan noemen, bang om
iemand te vergeten is daar debet
aan, wel een woord van dank was
er voor de organisatie van deze
middag waarin hij in het verdien-
de zonnetje stond. Een man die
door zijn manier van spelen een
parel is voor Socii, blijft gelukkig
behouden voor de club als spits in
het vijfde of doelman in het derde.

Deze middag werd in stijl afge-
sloten, een lekker biertje en boe-
renkool met worst, door menigeen
die mekaar al verschillende jaren
niet meer gezien hadden gebruikt
werden om de nodige oude koeien
uit de bekende sloot gehaald.

Een zeer geslaagde middag voor
een man die dit verdiende Jan
Garritsen.

Programma 25-26 oktober
Socii Fl - Pax F3; Socii El - Kilder El;
DZC Eli- Socii E2; Steenderen Dl -
Socii Dl; Socii Cl -Oeken Cl; St.Jo-
ris Al - Socii Al; Socii - SHE; Erica 2
- Socii 2; Pax 7 - Socii 3; Socii 4 -
Rheden 4; Socii 5 - Zutphania 5;
Socii 6 - Reunie 6.

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting succes

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 15 oktober
Groep: A
1/2 Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 56,25% en Dhr. J. Holtslag/
Dhr. H. Wagenvoorde 56,25%; 3
Mw. L Polstra/Dhr. S. Polstra 55,73%.

Groep: B
l Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 58,75%; 2/3 Mw I.H.M. Fuhri
Snethlage/Dhr. GH. Fuhri Snethlage
56,67% en Mw. HJ. de Bruin/Mw. P.
v.d. Vlugt 56,67%.

In de week van 5 tot en met 11
oktober collecteerden in heel
Nederland meer dan 5O.OOO vrij-
willigers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.

Ook in de Gemeente Vorden gin-
gen de collectanten langs de deu-
ren. En met succes! Gezamenlijk
werd een bedrag van € 2.587,94 op-
gehaald. De opbrengsten van de
collecte stellen de Brandwonden
Stichting in staat om haar belang-
rijke werk voort te zetten.

Al meer dan 30 jaar zet de Neder-
landse Brandwonden Stichting
zich in voor mensen met brand-
wonden. Door onderzoek ter ver-
betering van de behandeling van
brandwonden, het opzetten van
preventiecampagnes en het in-

standhouden van de Huidbank.
Daarnaast doet de Brandwonden
Stichting veel aan nazorg voor
brandwondenslachtoffers. Goede
nazorg is voor veel slachtoffers van
groot belang.

Bij brandwonden ontstaan vaak
ontsierende littekens die voor een
slachtoffer zowel lichamelijke als
geestelijke gevolgen hebben.

Dankzij de collecte kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting
veel van haar activiteiten organise-
ren.

Namens1 de plaatselijke collecte
organisator dankt de Brandwonden
Stichting alle collectanten en gulle
gevers in Vorden voor hun bijdra-
ge aan de de strijd tegen littekens.

Zonnebloem gaat leden werven
EÉN TIENTJE!
Van 23 tot en met 30 oktober
organiseert de Zonnebloem-
afdeling Vorden een groot-
scheepse ledenwerfactie. Op 23
of 24 oktober wordt een huis-
aan-huis-brief verspreid met in-
formatie over 'de Zonnebloem'
en over de ledenwerfactie. In de
week daarna wordt iedereen
telefonisch benaderd met de
vraag om ondersteunend lid te
worden. Men kan al ondersteu-
nend lid van de Zonnebloem
worden voor minimaal 10 euro
per jaar.

BEZOEK STAAT VOOROP
'De Zonnebloem' is een vereniging
die zich richt op langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. In de
eerste plaats door hen regelmatig
te bezoeken. Vele Zonnebloemvrij-
willigers besteden veel tijd aan dit
bezoekwerk. De mensen die be-
zocht worden door een Zonne-
bloemvrijwilliger ontvangen daar-
bij ook het tijdschrift 'de Zonne-
bloem'. Een blad dat speciaal
wordt geschreven en uitgegeven

voor zieken, gehandicapten en ou-
deren.

ACTIEF
De afdeling Vorden mag zichzelf
een actieve vereniging noemen.
Naast het bezoekwerk en het ver-
spreiden van ongeveer 125 Zonne-
bloem-tijdschriften worden veel
activiteiten georganiseerd. Aan de
jaarlijkse dagboottocht nemen
steeds ongeveer 50 mensen deel.
Elk jaar nemen enkele mensen die
zorg behoeven, deel aan een Zon-
nebloemvakantie In goede samen-
werking met de Vordense kerken
worden ter gelegenheid van natio-
nale ziekendag in september bij
veel mensen attenties bezorgd.

Jaarlijks wordt in het Dorpscen-
trum een gezellige middag georga-
niseerd, samen met de afdeling
Wichmond/Vierakker. De zaal zit
dan altijd vol. Tot slot wordt er
jaarlijks een uitstapje georgani-
seerd. Dit jaar voerde de tocht naar
Erve Kots in Lievelde. Kortom: als
men ondersteunend lid wordt van
'de Zonnebloem', wordt het geld
goed besteed.

Voedselactie Oost-Europa
De jaarlijkse Voedselactie voor
Oost-Europa, die dit jaar voor
de achtste keer in Nederland
wordt gehouden, wordt dit keer
ook weer in Vorden gehouden.

Op vrijdag 7 november a.s. vindt in
de winkel van Super De Boer van
Yvonne en Wilbert Grotenhuys,
Dorpsstraat 18 de voedselinzame-
ling plaats. Deze inzameling vindt
in ruim 350 gemeenten plaats. Het
streven is het aantal voedselpak-
ketten van vorig jaar, ruim 40.000
te overtreffen. In Vorden werden
vorig jaar ruim 100 dozen met in-
houd bij elkaar gebracht.

Wilbert Grotenhuys van Super De
Boer heeft toegezegd zelf ook een
volledig pakket voor zijn rekening
te nemen. Hij draagt deze actie
een warm hart toe.

Het zag er even naar uit dat dit
jaar de Voedselactie in Vorden niet
door zou gaan, want Arie Snijders
leider van dit project tot nu toe,
moest wegens drukke werkzaam-
heden afhaken. Dat mocht niet ge-
beuren; daarom hebben Jan Strijd
en Jan Olthaar, medewerkers van
vorige jaren, besloten dit jaar weer
zo'n actie in Vorden te organise-
ren. Zij zijn druk op zoek naar
vrijwilligers (zowel vrouwen als
mannen) om die dag gedurende
een paar uur de handen uit de
mouwen te steken.

Een voedselpakket bestaat uit
houdbare producten, zoals thee,
suiker, rijst, macaroni, groenten
(in blik), cacao.droge soep.vruch-

tensap, zonnebloemolie, tandpas-
ta en tandenborstel. Giften voor de
distributiekosten kunnen in de
daarvoor bestemde collectebus
worden gedeponeerd.

Dames zullen u een voedsellijstje
overhandigen, voor het inkopen
van goederen, die in een aparte
hoek staan opgesteld. In de winkel
van Super De Boer wijzigt zich
alles van zelf.

Over de aantallen ingezamelde
voedselpakketten in Vorden en de
giften voor de transportkosten, zal
in de week na de inzameling in
Contact worden vermeld.

Het ingezamelde voedsel is be-
stemd voor de allerarmsten in ver-
schillende Oost-Europese landen,
zoals Albanië, Roemenië, Rusland
en Oekraïne. Met name bejaarden
en alleenstaanden hebben het daar
nog altijd ontzettend moeilijk. Ze
kunnen nauwelijks rondkomen
van het inkomen dat ze ontvan-
gen. Sommige mensen hebben een
tekort aan goede voeding of heb-
ben zelfs dagenlang niets te eten.

Door het. uitdelen van voedsel-
pakketten, in samenwerking met
plaatselijke kerken, wil de orga-
nisatie Dorcas deze mensen de
winter door helpen. Dorcas is een
christelijke hulporganisatie, die
structurele en sociale hulp in Oost-
Europa, het Midden-Oosten en
Afrika verleent. Ook wordt nood-
hulp geboden in gebieden, die
door natuurrampen, hongersno-
den en oorlog worden getroffen.



Te koopt 't lekkerst bij

lekkerst bij de groentewan!

Aanbiedingen geldig van ma. 20 t/m za. 25 okt. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah
Douwe Egberts
snelf ilterkoff ie , «. 99
500 gram van € 2.79 voor € l •

Oog

•
Weekendaanbieding alleen geldig za. 25 okt. van 16.00 tot 20.00 uur.

Coca Cola
krat 10 flessen a 1 V, liter nu van € 11.90 voor €5?°
Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

Coniferen • Hedera
Taxus • Rhodo's
Laurier • Bemesting
Containerplanten • Gazongraszaad

Goede kwaliteit - scherpe prijzen.

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel . (0575)461424

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht!

Daarom gaat de zaak
even sluiten vanaf zaterdag
25 oktober om 13. 00 uur.

Dinsdag 1 1 november is de zaak weer open
en gaan we weer uitgerust en vrolijk verder.

Tot kiek!

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

MET
SUPER DE BOER

bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Tot en met zaterdag 27 december

spectaculaire
muntenactie

voor toegang tot ons

Kerst-wintercircus
De voorstellingen zijn in sporthal 't Jebbink op

29 december om 15.30 en 19.30 uur en
30 december om 15.30 en 19.30 uur.

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

Hoe werkt de actie
A. Bij uw dagelijkse boodschappen. Bij elke € 10,- besteed ontvangt u een muntje.

Als u 25 muntjes gespaard heeft, ontvangt u een gratis kaartje.
B. Bij speciale acti-artikelen. Elke week hebben we 2 actie-artikelen (onbeperkt aan te kopen)

Deze week bij aankoop van de volgende twee producten krijgt u l circusmunt t.w.v. € l O," (JlütlS

Campina slagroomvla vanille of chocola € 1.54
Gelders rozijnenbrood pak a 600 gram € 1,72

SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS

VVV

Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies
lokaal tarief, 24 uur per dag

0900 - 8856
www.sensire.nl

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten
biologisch geteeld. Ook gesneden.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59



Dirigent Jan Hilferink:
'Het Vordens Huisvrouwenorkest
heeft een belangrijke sociale functie'

Grootste cd-collectie van Europa
direct te leen via bibliotheek

Hoewel geen "officieel" jubi-
leum, wil het "Vordens Huis-
vrouwenorkest" het 20 jarig be-
staan niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. Zondagmorgen 2
november wordt er in het
Dorpscentrum een koffiecon-
cert gegeven, waarbij het orkest
een keur van gezellige liedjes
ten gehore zal brengen. De
'Veldzichttrekkers" uit Gorssel,
een trekharmonicagroep met
herkenbare muziek zal een
gastoptreden verzorgen.

Het 'Vordens Huisvrouwenorkest"
heeft zich de afgelopen twintig
jaar een vaste plek in "muzikaal
Vorden" weten te verwerven, met
één duidelijke afwijking ten aan-
zien van de muziekverenigingen.
Bij het huisvrouwenorkest name-
lijk geen trombones, trompetten,
saxofoons e.d. maar instrumenten
gemaakt van allerhande huishou-
delijke artikelen. Zeg maar een
greep uit de populaire "Sorbo, Uw
hulp in huis" producten!

Wat bijvoorbeeld te denken van
het muzikale geluid, voortge-
bracht uit een koffie pergulator
met erwten, te vergelijken met het
geluid van de sambaballen. Er is
een wasbordengroep, waarbij een
theekist dienst doet als bas. Verder
een wasteil als de grote trom. De
trommels, fraai beschildert door
Herman Weustenenk werden
vroeger gebruikt om er zeep in op
te bergen. Het orkest telt verder in-
strumenten als boerenkoolstam-
pers met belletjes, te gebruiken bij
liedjes over paarden (b.v. de "Post-
koets"). Gitaren gemaakt van twee
koekepannen. Een "velletje" over
een bakblik aanbrengen en zie je
hebt een tamboerijn!

EÉN MAN
Om al deze huisvrouwen (in leef-
tijd van 30 tot 80) in totaal 26 met
elk hun eigen instrument tot een
orkest om te vormen, is dirigent
Jan Hilferink verantwoordelijk, de

enige man in dit vrouwengezel-
schap. "Heerlijk werk, ik voel mij
als een vis in het water. De orkest-
leden hebben heel veel plezier met
dit soort muziek maken. En vergis
je niet, het 'Vordens Huisvrouwen-
orkest" heeft een heel belangrijke
sociale functie. Onze doelgroep,
bejaardencentra, verpleegtehui-
zen, ziekenhuizen e.d., waardeert
ons zeer.

Bij elk optreden, dikwijls al na
twee nummers, begint het publiek
volop mee te zingen of te neuriën.
Liedjes als "Het oude Jagershuis",
"Het kleine café aan de haven", het
"Kufsteinlied", "La Montenara",
'Vaya Con Dios" het "Slavenkoor",
het gaat er in als koek. Bij al deze
huishoudelijke muzikale instru-
menten, hebben we als begelei-
ding twee dames op accordeon
(Alie de Vries en Lenie Pans)", zo
zegt Jan Hilferink die erop wijst
dat veel dames al zeer lang deel uit
maken van het orkest. Anne Bur-
ger en Annie Schepers zelfs al van-
af de oprichting. Sterker nog, An-
ne en Annie stonden in 1983 aan
de "wieg" van het 'Vordens Huis-
vrouwenorkest".

TANTE ZUS
Alvorens het orkest werd opge-
richt, was daartoe al eens eerder
een poging gedaan. Echter die po-
ging mislukte al vrij spoedig. Jan
Hilferink:" Tante Zus Klumper was
in 1983 voorzitter en die heeft mij
overgehaald om het orkest te gaan
dirigeren. Ik had mijn vrouw net
beloofd, het op muzikaal gebied
wat kalmer aan te gaan doen. Ja en
dan praat tante Zus op je in en
voor dat je het weet heb je "ja" ge-
zegd. Ik had eigenlijk geen flauw
idee wat mij te wachten stond.
Door mijn harmonie-achtergrond
als slagwerker, ben ik ritmisch in-
gesteld en kon ik de "muzikale lijn-
tjes" al vrij gauw invullen.

We hebben net zo lang geoefend
tot we liedjes konden spelen. Scha-

ven, heel veel schaven maar geluk-
kig werden wij steeds "vinding rij-
ker". De dames waren bereid om te
luisteren, dus al vrij snel een goe-
de samenwerking", zo zegt Jan Hil-
ferink die momenteel bij "Concor-
dia" de effectinstrumenten be-
dient. Eén ding zit Jan toch wel
een beetje dwars. Zegt hij: " Men
heeft soms de neiging onze hobby
wat geringschattend te beoorde-
len. Dat is jammer want in de
volksmuziek kent men al heel
lang de instrumenten die wij ge
bruiken.

De wasborden werden al in de ja-
ren 1920 en 1930 gebruikt in de
oude dixielandmuziek. Tijdens op-
tredens wisselen wij de muziek af
met gedichten en schetsjes.

De mensen vinden het prachtig",
zo zegt Jan Hilferink, die na een
onderbreking van een aantal ja-
ren, in 1999 weer terugkeerde als
dirigent van het huisvrouwenor-
kest. In die tussen liggende jaren
bekleedde Janna ter Haar deze
functie.

Behalve de reeds genoemde optre
dens heeft het 'Vordens Huisvrou-
wenorkest" in de loop der jaren
voor zowel radio als TV opgetre
den. Om er enkele te noemen: in
1986 een optreden voor omroep
Gelderland in de Gelderse koffie
kamer met Wim Gerritsen. In april
1993 omroep Gelderland in het
programma "rondom Reurle". In
december van dat jaar in de oude
jaarsshow van Paul de Leeuw. In
1997 een optreden voor de Vara ra-
dio in het programma 'Vroege Vo-
gels".

Op 16 november in datzelfde jaar
bij Endemol W in het programma
"wie ben ik", met Carolien Tensen
en Joop Braakhekke. Op 28 maar
van dit jaar wederom een optre
den bij Endemol W. En als het aan
"Jan en zijn huisvrouwen" ligt zul-
len er nog vele optredens volgen!

Leden van de plaatselijke biblio-
theek zoals bijvoorbeeld in
Vorden, kunnen 24 uur per dag,
7 per week meer dan 150.000
cd's, 300.000 Ip's en 1000 mu-
ziek-dvd's aanvragen via het in-
ternet. Vervolgens worden deze
verstuurd naar de eigen biblio-
theek. Een unieke service!

Met trots presenteren de Vereni-
ging van Openbare Bibliotheken
VOB, De Centrale Discotheek Rot-
terdam CDR en de bibliotheek Vor-
den LeenDirect.

Via de website van het CDR,
www.muziekweb.nl, kunnen Ie
den van de bibliotheek zelf een cd
aanvragen en deze laten verzen-
den naar hun eigen bibliotheek.
Daarmee komt Europa's grootste
muziekcollectie direct voor u be
schikbaar.

De openbare bibliotheek is al lang
niet meer de plaats waar slechts
boeken te vinden zijn.

Veel bibliotheken hebben een ei-
gen collectie cd's. In Vorden wordt
u verwezen naar de collectie van
de bibliotheek in Zutphen , Warns-

veld, Gorssel en Lochem. Met het
Vordense pasje kan men daar cd's
lenen. Maar nu ook dus via inter-
net. De CDR heeft namelijk vanaf
de introductie van de cd nagenoeg
alles gekocht wat op de Nederland-
se markt is verschenen.

De afgelopen jaren heeft de CDR
veel mensen gelukkig kunnen ma-
ken met een lang gezocht, maar
nooit gevonden cd of lp. Door het
hele land werden vorig jaar 80.000
cd's en Ip's via de openbare bibliot-
heken in het land uitgeleend.

Tot nu moest een lener eerst naar
zijn of haar bibliotheek om een cd
te laten aanvragen. Vanaf nu kan
de lener dit zelf bij LeenDirect
doen.

Nadat de lener zich bij de biblio-
theek heeft aangemeld kan het
grootste gedeelte van de collectie
van de CDR 24 uur per dag, 7 da-
gen in de week via het internet
worden aangevraagd. Hij krijgt au-
tomatisch een email zodra de cd
daar voor hem of haar klaar
ligt.Voor meer informatie en de
kosten kunt u contact opnemen
met de bibliotheek.

Wethouder Wichers spreekt
voor de Ouderenbonden
De PCOB en ANBO afdeling Vor-
den houden donderdagmiddag
23 oktober een bijeenkomst in
het Stampertje (Dorpscentrum).

Dan zal de wethouder van Welzijn
van de gemeente Vorden, de heer
W.Wichers spreken over "Ouder
worden in Vorden", wat kan de
gemeente voor u doen? De ver-
schillende regelingen waar de ou-

deren gebruik van kunnen maken
zullen aan de orde komen. Uiter-
aard zal het opgaan in de nieuwe
gemeente Bronckhorst ook ter
sprake komen. Kortom een interes-
sante en leerzame middag.

Naast de leden van beide afdelin-
gen ziet men graag dat vele be
langstellenden deze bijeenkomst
bezoeken.

Voor Gita Chettri en haar kin-
deren Dallu en Kanchu is een
dreigende uitwijzing naar Nep-
al voorlopig van de baan.

Vorige ontving de advocaat van de
familie de uitspraak van de recht-
bank in Rotterdam dat de zaak van
de familie Chettri werd terugver-
wezen naar de Immigratie en Na-
turalisatiedienst (IND).

De dienst moet het verzoek van
Gita in behandeling nemen, om
op humanitaire gronden in aan-
merking te komen voor een ver-
blijfsvergunning.

In eerste instantie had een andere
rechtbank anders beslist en kon de
IND het verzoek buiten behande
ling stellen.

De rechter in Rotterdam besliste
in beroep echter anders, waarbij in
de uitspraak met name de hache
lijke positie van de alleenstaande
moeder en die van haar kinderen
een belangrijke rol hebben ge
speeld.

Naast de juridische procedure pro-
beert de steungroep rond Gita ook
langs andere wegen aandacht te
vragen voor haar zaak. Dat heeft er
bijvoorbeeld toe geleid dat minis-
ter Verdonk de steungroep heeft
laten weten de zaak van de familie
Chettri te zullen beoordelen op
schrijnendheid, zoals door de
steungroep is verwoord in een pe
titie. Afgelopen voorjaar werd de
ze petitie ondertekend door ruim
1900 inwoners van Vorden en om-
geving en aangeboden op het Mi-
nisterie van Justitie.

De Steungroep Chettri is verder
erg blij met de hulp van individu-
ele Vordenaren, die elk op eigen
wijze hulp bieden. Naast financië-
le hulp voor Gita krijgt de steun-
groep ook regelmatig adviezen en
hulp aangeboden van inwoners
die zo hun eigen kanalen hebben
waarlangs aandacht voor de zaak
Chettri gevraagd kan worden.

Voor meer informatie: Steungroep
Chettri, p/a Freerk Boekelo, Hoe
tinkhof 118 (tel. 55 23 27).

ZEER VOORDELIG,

GOED EN

SNEL d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



grand ca fé

Zaterdag
1 november
aanvang 21.00 uur.

Oxx Band live
Grand café de Egelantier, Spalstraat 44, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 37 78 - www.deegelantier.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (O575) 55 1O 1O

u bent van harte welkom
op onze open dag.

Op zaterdag 25 oktober a.s. bent u tussen 14.00 en 17.00 uur van harte
welkom in ons uitvaartcentrum aan de Zutphenseweg 91 b te Lochem.

U kunt zich laten informeren over o.a.:
• uitvaartzorg
• rouwvervoersmogelijkheden
• voor- en nazorg
• bloemsierkunst
• uitvaartverzekeringen
• grafmonumenten
• videoproducties

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

We kennen elkaarMonuta v Kamperman
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Lochem, Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91 b, Tel: (0573) 45 13 13
Ook een vertrouwd adres In Ruurio, Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haario, Barchem, Laren, Almen e.o.

Meer informatie? Bel gratis 0800-0033 of kijk op www.monuta.nl

Bladblazers/
kettingzagen

• verkoop
• inruil
• onderhoud

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

CHECKEK

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

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

modekoopje
diverse
damescoltruien
norm. 19,95 nu voor:

l FASHION
mode voor het hél

CITY LIFE
blazers
mt. 38 - 48
uni en streep
norm. 17,95
nu voor maar:

CITY LIFE
blouse
crushed
mt. 38 - 46
norm. 14,95

CITY LIFE
pantalons
mt. 38 - 48
uni en streep
norm. 17,50
nu voor maar:



Hengelo (Gld.)

Wij knallen er uit
met het grote voordeel van (onze) Albert Heijn!

fles 1,5 liter
van 1.24 voor

MANDA-
RIJNEN

kilo nu
29

VARKENS-
ROLLADE

3 stuks, kilo van 8.29

53
voor S.5

SUNIL
WASPOEDER

color of ultra, pak 1,5 kilo a 5.39

nu 3 pakken halen
2 pakken betalen

APPEL-
SIENTJE

pak 1 liter van 0.99

49
voor O.4

MONA GEZINS-
PUDDING

div. smaken, beker 300 gram van 1.40

99
voor O.9

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

pak 24 rollen van 9.87

99
voor S.9

GALL^GALL BM O L E N H O^E K
TEACHERS

SCOTSCH WHISKEY

13.89
70 cl nu

DE WINKEL HOEK
01 HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

Autorijschoo
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

'part
SIERBESTRATINGEN



"Alleen bij PLUS:
Gratis Pipo-poppetjes
Verzamel ze alle 8!"

N

week

Pipo

Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Kent u ze nog? Pipo de Clown, Mammaloe, Snuf en

Snuitje, Petra, en De Dikke Deur? Op 20 november gaat

de bioscoopfilm 'Pipo en de P-P-Parelridder' in première.

Leuk om samen met de kinderen naar toe te gaan! Om

alvast een voorproefje te hebben, kunt u nu alléén bij

PLUS alle figuurtjes uit de film verzamelen. Want u krijgt

zo'n poppetje bij een aantal Pipo-actieproducten.

Helemaal gratis. Elke week heeft u de keuze uit 2 pop-

petjes. Maar... wees er snel bij, want op=op.

Openii

Axe
Douche

Diverse soorten
Flacon 250 ml.
2 flacons +

gratis poppetje

Sun
Afwastablets

Diverse soorten
Pak 32-50 stuks

1 pak +
gratis poppetje

Omo wasmiddel of Color hoofdwas
Poeder, pak 1350 gram of tabs, 28-30 stuks

of vloeibaar flacon 1.5 liter

Per stuk +
gratis poppetje

Iglo pizza crossa
Diverse soorten

Per stuk 300 gram
2 stuks +

gratis poppetje

Unox
Rookworst

Per stuk 375 gram
2.63

2 stuks +
gratis poppetje

Knorr Wereldgerechten of
Conimex maaltijdpakketten

Diverse soorten
Pak 110-400 gram 1.99

3 pakken +
gratis poppetje

Openin
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7249 FC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 057 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

:: PLUS 43/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig t/m zaterdag 25 oktober 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



A CONTACT
SIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

^PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

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

Peugeot 807
2.016VST

blauw 01-03

€ 34.950

Smart City
Coupé 40 kw

geel 10-00

€ 7.950

Peugeot Partner
2.0 HDI

zwart 08-02

€ 8.750

Peugeot 2061.4 XT blauw 3-drs 01-00 € 11.950
Peugeot 2.0 GTI grijs 3-drs 01-00 € 15.250
Peugeot 2061.6 16VXS grijs 3-drs 04-01 € 13.250
Peugeot 206 1.9 XRD blauw 3-drs 11 -98 € 9.250
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98 € 7.950
Peugeot 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99 € 12.250
Peugeot 306 1.6 SR belfort rood 02-96 € 6.750
Peugeot 307 2.0 XS HDI grijs 07-01 € 17.400
Peugeot 406 1.8 SL 16V groen 01-96 € 7.950
Peugeot 406 Coupé aut. Blauw 02-99 € 24.950
Peugeot 607 2.2 16V blauw 03-01 € 30.950
Porsche Targa SC 3.0 cabr. Zwart 05-80 € 9.750
Peugeot J5 div typen wit 08-93 € 8.750
Peugeot partner 2.0 HDI zwart 08-02 € 12.950
Citroen Saxo 1.6 VTS blauw 11-00 € 10.950

www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Peugeot 206 1.4 3-drs 60.535 km bj. 1999
Renault Clio 1.2 16V 3-drs 17.390 km bj. 2002
VW New Beetle 2.0 68.170 km bj. 2001
Nissan Almera Tino 1.8 29.000 km bj. 2002
Mitsubishi Carisma H.B. 1.6 aut. 30.000 km bj. 1999

•••̂ ^^^^ •̂•̂ •̂ ^^^^^^^ •̂••••̂ ^^^^^^^^^ •̂•IM

l /l / APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

BMW Touring 324 TD bj. 1989 groen
Volkswagen Golf TD 4-drs bj. 1992 blauw
FERRARI rode Volvo 440 bj. 1991
Citroen BX Turbo Diesel bj. 1990 blauw
Ford Sierra 1.8 4-drs bj. 1988 blauw

Diverse auto's vanaf 340 euro

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14 7021JZ Zelhem (0314) 32 44 53

15x Opel Astra, Opel Corsa
6x Opel Astra 1.6i en 1.6i 16V
Opel Zafira 1.6i 16V blauw met.
Volkswagen Golf TDI groen met.
Div merken met APK

bj. 1993 t/m 1998
bj. 1998 t/m 2002
bj. 2002
bj. 2000
vanaf € 1.500

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

Mitsubishi
Space Star
blauw met.

82.000 km bj. 1999

www.autolangwerden.nl

Citroen Saxo 1.1 groen met. 3-drs 46.000 km bj. 2000
Opel Vectra Diamond 1.6 blauw 45.000 km bj. 1999
Suzuki Alto 1.0 rood 68.000 km bj. 1998
Renault Kangoo 1.9 D (personen) grijs met. bj. 2001
Opel Astra 1.6 zilver met. 5-drs 43.000 km bj. 2001

^^^^^^^^^•^^^^^^^^^^^•••• l̂̂ H^^^^^^^^^^BM^H^^

.M Autobedrijf
M Melgers

- <-*Hoge Wesselink 2 - Steenderen

www.autobedrijfmelgers.nl

Daewoo Matiz 0.8 SE rood 0 1-00
Nissan Micra 1 .0 Clair bordeaux rood 04-97
Opel Zafira 1 .8 combi zwart 1 0-99 airco
Toyota Corolla 1 .3 GXI blauw 04-97 airco
Mazda 121 1.3 paars 04-99

(0575) 45 1 9 74

Peugeot 306
1.4 5-drs

rood 01-98 airco

€ 8.250,-

€ 7.250
€ 5.950
€ 1 5.950
€ 7.950
€ 7.500

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Citroen Xantia 1.8 Break groen 07-97 € 6.950
Hyundai Atos Multi 1.0 blauw 03-99 € 5.450
Opel Astra 2.0 DTL 5-drs bordeaux 07-98 € 7.950
Fiat Multipla 1.6 16V SX roodbruin 05-99 € 10.750
VW Polo 1.6 3-drs groen 07-96 € 6.750

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2 b - Vorden

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

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

1.000,-
500,-

1.250,-
2.000,-
1.250,-

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

Citroen XM
2.0i Spec. Edition

Bordeaux rood

€1.250,-

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

IJ l j AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Opel Astra Station 1.6 blauw bj. 1999 € 10.250
VW Caddy 1.9 SDI blauw bj. 2000 ind.btw € 8.700
VW Polo 1.4 zwart bj. 1998 € 7.500
VW Golf 1.4 5-drs zilver €10.250
Fiat Punto 1.1 groen bj. 1996 € 4.250

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 206 XS 1.6 LM vlgn rood leder int. 30.000 km 03-01
Peugeot 106 Green 1.4 rood schuif/kanteldak 106.000 km 01 -98
Peugeot 405 1.9 GLD zwart met. 250.000 km bj. 1990
VW Polo 1.4 16V blauw schuif/kanteldak 59.000 km 02-00
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 zwart JLX uitv. 116.000 km 04-93



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

A R L Autobedrijf Robert Wisselink

Z.E. weg 113, 7223 DB Baak, Tel. +31 (0)575 - 44 14 48

RlfTMAN
AUTOBAHOfH & AUTO'S

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

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

Mercedes
C220 Elegance

1998 215.000 km

€14.500

Opel Astra 1.6 Club zilver 1999 90.000 km € 9.950
Mercedes C180 Classic zilver 1996 94.000 km € 9.950
Mercedes C200 K-aut. Zwart 2000 55.000 km € 32.950
Mitsubishi Galant 2.4 violet 2000 44.000 km € 18.950
Opel Omega 2.5 TD-Station 2001 128.000 km € 23.950

AUTOBEDRIJF ^

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden

l

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Daewoo Tacuma
2,0 automaat 2001-09
33.000 km groen met.

€17.950f-
Daewoo Matiz SE blauw 2000 52.000 km € 7.750

Daewoo Matiz SE airco groen met. 2000 42.000 km € 8.150

Daewoo Lanos SX 3 drs rood met. 1999 28.000 km € 8.950

Daewoo Lanos pure 4 drs goud met. 2001 21.000 km € 9.750

Daewoo Nexia GTX 3 drs rood met. 1996 83.000 km € 5.950

Daewoo Nubira wagon grijs met. 1999 47.000 km € 9.950

Daewoo Tacuma 1,8 SX LPG zilver 2001 61.000 km € 16.950

Daewoo Leganza 2,0 SX LPG groen met 1998 95.000 km € 9.500

Daihatsu Sirion Xti groen met 2000 37.000 km € 8.450

Fiat Cinquecento rood 1998 20.000 km € 5.250

Fiat Palio weekend zwart 1999 74.000 km € 8.450

Ford Mondeol,6 CLX blauw met 1995117.000 km € 4.950

Hyundai Accent GLS blauw 2000 67.000 km € 9.750

Lancia Y 1,1 zilver met 1998 58.000 km € 6.750

Mitsubishi Lancer autom. Rood met 1995 88.000 km € 5.750

NissanAlmeral,6 GXrood 1998 65.000 km € 9.250

Peugeot 206 XT diesel groen met 1998 92.000 km € 9.500

Peugeot 306 XT 1,8 break groen met 1998 70.000 km € 9.750

Renault Twingo automaat blauw met 1998 25.000 km € 9.500

Seat Cordoba vario SXE groen met 1999 75.000 km € 10.950

Suzuki Baleno sport rood 1999 27.000 km € 8.950

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.groot.jebbink.nl

Opel Corsa
Sport 1.4 SE

kleur: rood, 1993
129.000 km

Winterbanden
• veilig bij sneeuw en vorst

• ook bij regenweer geschikt
• door speciale samenstelling van het rubber
• heeft de winterband meer grip op de weg

Informeer naar de mogelijkheden

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo

. " :

(0314) 381 660

Seat Marbella Fun
paars

Audi A3 1.8 Turbo bj. 2000 rood
Honda HR-V 1.6 SDRS bj. 2000 zilver
Mazda 121 1.3i LX bj. 1997 blauw
Honda Civic 1.5 VTEC-E 5-drs bj. 1998 groen
Volkswagen Transporter 2.4 D bj. 1997 wit

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

www.vangeldereautos.nl

Daihatsu Applause
XI 1.6 rood

1992 Lm. velgen

€1.950.-

BMW 325i autom. Lm. velgen grijs 1991 € 3.500
Ford Escort 1.6 Wagon aut groen 1997 € 6.500
Mazda 323F 1.5 LPG groen 1997 € 7.250
VW Golf 1.6 CL blauw Lm. Velgen 1994 € 3.950
VW Golf IV 1.9 SDI blauw 2000 € 10.950

Nissan 1.3 GL 3drs nov-99 € 7.450,00
Nissan 1.3 GL3drsdec-99 € 7.750,00
Nissan 1.3 Sri 3drsjun-00 € 8.950,00
Nissan 1.0 Clair 3drs jun-02 € 10.250,00
Nissan 1.2 Tekna 3drs mrt-03 € 13.650,00
Nissan 1.3 Lima 5drs sep-00 € 8.950,00
Nissan 1.2 Visia Sound 5 drs mei-03 € 13.550,00
Nissan 1.4 LX 5drsapr-94 € 3.750,00
Nissan 1.5 Comfort 3drs AC jun-01 € 13.950,00
Nissan 1.8 Ambience Audio+ 3drs AC jun-02 € 15.950,00
Nissan1.6GX4drsACdec-95 € 4.950,00
Nissan 1.4 GX 4drs AC apr-98 € 7.950,00
Nissan 1.5 Comfort 4drs AC jan-01 € 14.950,00
Nissan1.6GX5drsACsep-98 € 8.950,00
Nissan 1.4 Pulsar Sport 5drs AC jan-00 € 10.950,00
Nissan 1.8 Comfort 5drs AC okt-00 € 11.950,00
Nissan 1.5 Ambience 5drs AC jun-00 € 13.450,00
Nissan 2.0 SLX 4drs AC feb-98 € 9.950,00
Nissan 1.6 Comfort 5drs ACC okt-99 € 10.950,00
Nissan 1.8 Sport 5drs AC jan-02 € 19.950,00
Nissan 1.6 LX Station 5drs AC feb-97 € 7.950,00
Nissan 1.6 GX Station 5drs AC apr-98 € 8.950,00
Nissan 1.8 Luxury+ Estate 5drs ACC sep-01 € 17.950,00
Nissan Maxima 2.0 SE 4drs AC dec-97 € 11.950,00

MPV
Nissan Tino Luxury 5drsACjan-01 €18.950,00
Nissan Tino Luxury 5drsACjul-01 €19.500,00
Nissan Tino Luxury 5drsACfeb-01 €18.950,00

AUTOMATEN
Nissan Almeral.6 SLX 4drsapr-97 € 8.750,00
Nissan Tino Comfort 2.0 5drs AC feb-02 € 21.500,00
Nissan Tino Ambience Navi+ 2.0 5drs AC feb-02 € 23.950,00
Nissan Primera 2.0 Tekna Plus 4drs ACC mei-02 € 29.950,00

DIESELS
Nissan Micra 3drs mrt-99 € 7.250,00
Nissan Almera 2.0 Pulsar Com 5drs AC apr-99 € 9.950,00
Nissan Primera 2.2 DCT Acenta Navi 5drs AC mrt-02 28.750,00

LPG
Nissan Primera 2.0 Elegance 4drs ACC apr-00 € 14.950,00
Nissan Primera 1.8 Luxury+ 4drs ACC jul-00 € 13.950,00

4WD
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport 5drs AC nov-99 € 24.950,00
Nissan Piek Up King Cab ACC jul-00 € 19.950,00

Voor het complete aanbod zie www.herwers.nl

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

Garagebedrijf Teerink: Auto oase "Midden in het land".
Zo'n 40 jaar geleden begon Jan
Teerink aan de Boeninksteeg in
Zelhem met een auto- en land-
bouwmechanisatiebedrijf.
Geleidelijk aan werden de
bakens steeds meer verzet in de
richting van de automobiel.

Het bedrijf is constant meegegroeid
in de technologische voortgang,
heeft hierin veel geïnvesteerd en
vooral de laatste jaren is er veel ge-

en verbouwd. Inmiddels heeft zoon
André de scepter overgenomen van
zijn vader. Ook werden de bedrijfs-
activiteiten van autobedrijf
Bergervoet in Zelhem overgenomen
waarbij Frans Gerritsen, een door
de wol geverfde monteur, het team
kwam versterken. Andre's vrouw
Inge zorgt voor de administratie.
Opel en VW liefhebbers, we schrij-
ven dit niet voor niets, er wacht u
een zeer uitgebreid aanbod jonge

occasions waar zeker een keus uit
te maken valt. Voor de twee
genoemde merken heeft men
bovendien up to date autodiagnos-
esystemen, testgereedschap en
onderdelen in huis om u snel en
goed te kunnen helpen met eerlijk
vakmanschap. En zo kom je er:
Vanaf Velswijk richting Doetinchem.
Na de rotonde (Waarlo) het eerste
voorsorteervak links af, hierna de
tweede weg rechts.



Boekenbeurs voor Dorpskerk
bracht bijna 2000 euro op!

Volleybal

Nog maar nauwelijks bekomen
van de succesvolle veiling, be-
gin oktober, hield de Vordense
Veilingcommissie afgelopen za-
terdag weer haar inmiddels
zeer bekende boekenbeurs. De
opbrengst bedroeg bijna 2000
euro, een bedrag dat zal worden
besteed aan de restauratie van
de ramen van de dorpskerk

Het afgelopen jaar zijn zoveel
boeken binnengekomen, dat de
ruimte in het kerkelijk centrum
"De Voorde" te klein bleek om de
meer dan 6000 boeken uit te
stallen. Dus werd besloten deze
boekenmarkt in de dorpskerk te
houden.

Dit experiment dat na overleg met
de kerkvoogdij uitgevoerd kon
worden, werd een groot succes.
Vrijdagmorgen werd een flink
aantal tafels opgesteld, waaraan
de scholengemeenschap 'Beeck-
land haar enthousiaste medewer-
king verleende. Ook de kerkban-
ken bleken met behulp van markt-
platen prima te voldoen als werk-
plek. De consistorie deed dienst
als gezellige koffie en theehoek.

Vrijdagmiddag werden de honder-
den dozen met boeken zodanig
uitgestald dat ze zeer gemakkelijk
te bekijken, dus te verkopen wa-
ren! Het aanbod was zeer geva-
rieerd.

Van natuurboeken tot dichtbun-
dels, van reisgidsen en boeken-
weekgeschenken tot streekromans,
encyclopedieën en LP's, het was al-
lemaal tegen zeer aantrekkelijke
prijzen te koop.

Alvorens de beurs werd geopend
hadden zich al tientallen belang-
stellenden voor de grote kerkdeur
verzameld. Na de klokslag van 9.00
uur vulde de dorpskerk zich vrij
snel met een enthousiaste groep
boekenliefhebbers die met ken-
nersblik direct de meest gewilde ti-
tels vonden. De kramen werden
door circa 35 vrijwilligers bemand.
De hele morgen en middag bleef
de belangstelling goed. Opvallend
veel interesse voor de vele kinder-
en jeugdboeken, reisgidsen en lite-
raire werkjes van bekende auteurs.
Ook boeken over de Tweede We-
reldoorlog bleken gewild.

Bijzonder prettig voor de veiling-
commissie, de vele complimenten
over de prachtige kerk, waarin on-
danks de vele bezoekers een zeer
aangename rustige sfeer heerste,
hetgeen blijkbaar tot kopen inspi-
reerde. De bijna 2000 euro worden
toegevoegd aan de eerdere op-
brengsten van de pleinmarkt, boe-
deldag en veiling.

In totaal is er in 2003 door de
Veilingcommissie, allemaal vrij-
willigers, een bedrag van circa
13.000 euro bijeengebracht, dat
zoals reeds gememoreerd, besteed
wordt aan de restauratie van de
ramen in de kerk. Inmiddels staan
voor 2004 weer dezelfde activitei-
ten op het programma van de
commissie.

Ook de maandelijkse verkoop van
meubilair is een inkomstenbron.
Voor al deze activiteiten houdt de
Vordense Veilingcommissie zich
steeds aanbevolen voor verkoop-
bare goederen.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Gao-j zo eers nao de boekenbeurs anders bunt t-r soms al een
hoop vekoch en he-j niks meer te kiezen". Jan Diekslag kek op
van zien holtsniewark waor e met tegange was. "Is 't de
bedoeling da-j neet met gaot?". "Oh nee, ik hebbe helemaols
gin tied. 'k Motte veur margen nog een appeltaarte bakken,
nao- 't darp kom ik vandage neet".

"Now, dan mo-k eers maor gaon, wat zo-k ok alweer
metbrengen?". "Van die streekromans, iej wet wel wa-k mooi
vinne. Van Visser-Roozendaal, Nynatten en zo meer. Maor
kiek wel effen wa-k t-r al hebbe staon". Riek had al wel een
hele ritse van die romans.. Jan kek de riege 's langs. Hee ging
maor op goed geluk, hee kon die titels toch neet allemaole
onthollen.

Op de boekenbeurs veur en in de kerke leepn al heel wat
liefhebbers rond. En streekromannetjes waarn d-r ok meer dan
genog. Hee zoch t-r een stuk of vief uut, betaaln ze en was al
rap weer weg. Maor in huus kreeg e de kouse op de kop. Riek
had alle vief buuke al. "Breng ze maor weerumme en haal
andren. Maor schrieft eers astoebleef op wa-k al hebbe"

Jan dei wat um ezeg wier. Maor die vief buuke, dat was um
toch te gek umme die weer met te nemmen. Hee stoppen ze
onder de olde kranten in de schuure. Die gingen toch gauw met
't olde pepier met. 't Tweede vrachjen wat Jan haaln beveel
better, die waarn allemaole niej veur Riek. En zo zoln 'n dag
toch nog goed afloopn. At t'r 's middags gin vriendin van Riek
langs was ekommen.

Daor wier in kotten tied van alles afehandeld en bepraot."Guns
Riek he-j dat eleazen van Jamsje Ruiterkamp, die schient aadig
wat mans te wean in dat liturgisch bloemschikken". Maor Riek
had dat neet eleazen, zeker glad oaverhen ekekken. Too de
vriendin weer weg was bedach Riek zich dat de krante waor dat
in had estaon, d'r nog wel zol weazen. Zee nao de schuure en
de deuze met de kranten naopluuzen. Maor too kwammen ok de
buuke, die Jan vestopt hadde veur't lechte.

Wat Jan too allemaole te heurn kreeg, dat ko-j ow wel
veursteln. Daor lust een hond gin brood van biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman

PELGRUM MAKELAARS DASH
Op woensdag 15 oktober jl. heeft
Pelgrum Makelaars Dash Dl de
Ie bekerwedstrijd gespeeld. Men
moest uit tegen Tohp uit Zieu-
went. De wedstrijd werd met 3-1
gewonnen en de setstanden waren
als volgt: 23-25, 25-23, 9-25, 23-25.

Zaterdag 18 oktober moest Pel-
grum Makelaars Dash Dl een uit-
wedstrijd spelen tegen Bovo uit
Aalten. Zij hadden evenveel pun-
ten als Dash en dus zou het een
spannende wedstrijd worden.
Bovo was in de Ie set meteen al erg
sterk. Ze hadden een goede aanval,
en verdedigden veel ballen. Bij
Dash liep het wat rommelig maar
bleven redelijk bij.

Deze set verloren Dash met 25-18.
De 2e set ging ongeveer hetzelfde
al liep het aan het einde van de set
weer wat beter, deze set eindigde
in 25-17. De 3e set ging Dash vol ver-
trouwen het veld weer in met de
instelling dat Dash misschien met
3-2 nog zouden kunnen winnen.
Dat hielp want deze set eindigde
erg spannend in een 27-25 voor
ons. De 4e set ging helaas weer wat
minder goed, Bovo bleef hun eigen
spel spelen. De 4e set eindigde in
25-22. Een 3-1 overwinning voor
Bovo. Nu volgen 2 vrije zaterda-
gen en daarna gaat men er
weer hard tegenaan.

Uitslagen zaterdag 18 oktober
meisjes
Sparta MCI - Pelgrum Dash MCI: 40
Wevoc MCI - Pelgr. Dash MC3: 3-1
dames
Bovo Dl - Pelgrum Dash Dl: 3-1
heren beker
Pelgrum Dash Hl -Tornax Hl: 3-1.

"Dammers uit
Oost" oftewel
damdub "DUO"
Een aantal maanden geleden
berichtte 'Contact' dat damclub
DCV een fusie zou aangaan met de
damclub uit Doetinchem. De be-
sprekingen zijn inmiddels afge-
rond en gaan de dammers uit Vor-
den en Doetinchem voortaan als
één club door het leven. De nieuw
ontstane damclub heet 'Dammers
uit Oost' of afgekort 'DUO'. De
club telt vijf teams. Het eerste
team speelt in de hoogste klasse
(Ereklasse) en speelt haar thuis-
wedstrijden op zaterdag, beurte-
lings in Doetinchem (Sportpark
Oosseld) en Vorden in het Dorps-
centrum.
Aan het eind van het vorig seizoen
vertrokken bij (toen nog) damclub
DCV een viertal uitstekende spe-
lers te weten de uit Limburg af-
komstige Olga Kamyseeva, Brian
Koelen en Eddy Budé, alsmede Ger-
rit Boom uit Warnsveld.
De opengevallen plekken in het
eerste team worden opgevuld door
Walter Ludwig, Gerard van Kem-
pen, Friso Fennema en Leonard
Schongo, voorheen spelers die
voor Doetinchem uitkwamen. Het
eerste team van 'DUO' wordt ge-
completeerd met Gerrit Wassink,
Henk Grotenhuis ten Harkel,
Henk en Nina Hoekman en Mike
Voskamp.

Intussen heeft 'DUO' drie competi-
tiewedstrijden gespeeld, waarbij
geen aansprekende resultaten
werden behaald. Tegen Hiltex
werd met 14-6 verloren, tegen To-
mahawk' werd met 10-10 gelijk ge-
speeld. Afgelopen zaterdag werd
thuis met 13-7 van Huissen verlo-
ren. Het tweede team van 'DUO'
speelt in de Hoofdklasse. Afgelo-
pen zaterdag werd nipt met 11-9
verloren van Rijnsburg. De overige
drie teams van 'Dammers uit Oost'
spelen in de Gelderse competitie.
In totaal telt de dub ruim 50 leden.

Onderzoek naar roken
via Internet
Op het moment is de Rijksuniver-
siteit Groningen bezig met een
onderzoek naar roken en gezond-
heidsvoorlichting.

Het doel van het onderzoek is uit-
vinden wat effectiever is: stan-
daard voorlichting (dezelfde tekst
voor iedereen) of voorlichting die
op maat gemaakt is voor het indi-
vidu. Het op maat maken van de
voorlichting vindt plaats door
middel van 'computer tailoring'.
Hierbij beantwoorden mensen
eerst een aantal vragen over hun
eigen situatie, bijvoorbeeld leef-
tijd, geslacht gezondheidsgedrag.
Vervolgens bepalen de antwoor-
den op deze vragen welke voorlich-
tingstekst ze krijgen. Zo kan ieder-
een dus een andere tekst krijgen.

Op deze manier wordt computer-
technologie gebruikt om voorlich-
ting te maken die op het individu
is toegesneden.
Het onderzoek vindt plaats op in-
ternet. Mensen die mee willen
doen, kunnen een emailtje sturen.
Hierop stuurt men een link met de
pagina waar het onderzoek op
staat, en een log-in en password,
die ze nodig hebben om in te log-
gen.

Rookt men vijf sigaretten of meer
per dag? Dan kan men meedoen
aan een onderzoek van de Rijks-
universiteit Groningen naar ro-
ken.
Meedoen kan op internet en duurt
ongeveer acht minuten. Mail naar:
j.p.van.t.riet@student.rug.nl.

Concert Kunstkring Ruurlo
Op zondagmiddag 2 november
organiseert de KunstKring
Ruurlo een bijzonder concert in
de Orangerie in de tuin van
kasteel Huize Ruurlo Vordense-
weg 2 te Ruurlo.

De mezzo-sopraan Valeria Boermi-
strova zingt liederen van Russi-
sche componisten zoals Rimski-
Korsakov, Rachmaninov, Tsjai-
kovski en anderen. Henk Linker
begeleidt haar niet alleen op de
piano, daarnaast speelt hij orgelso-
lo's van o.a. Mozart en Schubert.

Van Valeria Boermistrova weten
wij dat zij koordirectie studeerde
aan het Musical College in Moskou
en zang aan het Musical Institute
aldaar. Tevens nam zij lessen aan
de Schola Cantorum Basiliensis te
Bazel bij Richard Levitt. Boermi-
strova trad regelmatig op in Rus-
land en in enkele West-Europese
landen met The Russian Consort,
een ensemble voor Oude Muziek.

Boermistrova is actief als mezzo-
sopraan, zowel solistisch als in een
ensemble. Boermistrova maakt

deel uit van het solistenensemble
"Canores Martini'Van de Domkerk
in Utrecht. In 2002 heeft ze het vo-
cale ensemble "Pulchra mundi"op-
gericht.

Henk Linker studeerde orgel (doce-
rend- en uitvoerend musicus) en
kerkmuziek (kerkelijk orgelspel)
aan het Conservatorium te Ensche-
de bij Gijs van Schoonhoven. Lin-
ker volgde cursussen bij Klaas Bolt
in Haarlem en bij Jean-Claude
Zehnder in Muri (Zwitserland).
Linker is organist van de Grote
Kerk te Vriezenveen en organist/di-
rigent van de St. Georgiuskerk te
Almelo.

Valeria Boermistrova en Henk Lin-
ker vormen sinds 1995 een vast
duo.
Zij treden op in Nederland met
verschillende programma's (met
muziek vanaf de 14e tot en met de
20e eeuw) In de afgelopen jaren
hebben ze samen en apart concer-
ten gegeven in Zwitserland, Duits-
land, Bulgarije en Rusland. (Zie ad-
vertentie.)

Najaarsprogramma
Theater onder de Molen
De eerste voorstelling van het
N aj a ars program m a begint op
zondagmiddag 26 oktober, met
The Euphonia Novelty Orches-
tra.

Twaalf inmiddels bekende muzi-
kanten in smoking spelen de jazz
van de roaring twenties.

Euphonia Novelty Orchestra is op-
gericht middenjaren zeventig van
de vorige eeuw. De 12-mans bezet-
ting is gebaseerd op die van de or-
kesten uit het eerste kwart van de
vorige eeuw.

Deze orkesten speelden zoge-
naamde "noveltysongs". Dat zijn
gedateerde jazzsongs, evergreens
en andere meezingers uit de Ame-
rikaanse jazz-hausse, bekend als
de Roaring Twenties.

De jazzstijl die tussen 1920 en
1930 het uitgangsleven zodanig
beheerste, dat vele songs zelfs nu
nog - na soms 80 jaar! - bekend zijn
en vaak worden gespeeld.
Reserveren aanbevolene email:
info@theateronderdemolen.nl.
Website: www.theateronderdemo-
len.nl. (Zie ook de advertentie.)

7 november 2003: Piratenavond

Jacques Herb, Martin Dams,
Henk Wijngaard en Jannes
in City Lido Groenlo
Op vrijdag 7 november worden
liefhebbers van piratenmuziek
op hun wenken bediend tijdens
de eerste Piratenavond bij City
Lido.

De artiesten van deze avond zijn
grote namen in piratenminded
Oost-Nederland en City Lido is er

trots op dat deze jongens naar
Groenlo komen. Jacques Herb,
Martin Dams, Jannes en Henk
Wijngaard zijn de artiesten waar
het de 7e november om draait.

De voorverkoop voor deze avond is
reeds drie weken gaande en loopt
zeer voorspoedig.



Vanaf 20 oktober zijn wij

maandagmiddag
ook geopend.

Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorder, • Te/. (0575) 55 52 22

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

DE ALLERGROOTSTE COLLECTIE
JACKS - PARKA'S • BODYWARMERS

O.A.: ujuin^^U 14 modellen

O.A.: TRESPASSJKt. B modellen

O.A.: 6modellen

[ook in wind- en waterdicht]

• Klompschoenen al v.a. 20,95
• Werkschoenen 45 soorten v.a. 40,50
• Laarzen gevoerd en ongevoerd
• Bodywarmers actie [sterk] v.a. 23,95

Sokken - hoeden - petten - sjaals - mutsen
colsjaals - thermokleding

SPIJKERBROEKEN DIVERSE LENGTES, OOK GROTE MATEN

CORDUROY BROEKEN MET OF ZONDER WOL, ALLE MATEN

TERLENKA BROEKEN e KLEUREN ALLE MATEN

MILITAIRE BROEKEN ZWART - GROEN - CAMOUFLAGE - ENZ.

Cm. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Wat eten we het weekend van
25 en 26 oktober?

Natuurlijk de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda
Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u weer de bekende

heerlijke salades aangeboden krijgen voor maar € 2,75.
Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere

personen, dan kunt u die bestellen op vrijdagavond
24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij

H. Wichers, Hoetinkhof 49, tel. (0575) 55 23 07.
Ook is het mogelijk om op zaterdag 25 oktober

tot 13.00 uur salades af te halen bij „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt.

Hoveniersbedrijf
Marco Besselink

* TUINONTWERP *
*- TUINAANLEG (RENOVATIE) *

# TUINONDERHOUD *
-K- (SIER)BESTRATING *

* VIJVERS *
* TE KOOP HAAGCONIFEREN #

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 1715

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA

Z7 BOVAG

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

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

27 oktober tot en met l november

'Geef aan diabetes,
geef om jezelf
Van 27 oktober tot en met l no-
vember is de 22ste landelijke
collecte van het Diabetes Fonds.
Dankzij wetenschappelijk on-
derzoek zijn betere medicijnen
ontwikkeld, is de behandeling
van mensen met diabetes en de
kwaliteit van het leven verbe-
terd.

Veel wetenschappelijk onderzoek
rondom diabetes in Nederland
wordt betaald door het Diabetes
Fonds. De definitieve oplossing
voor diabetes is nog niet gevonden.
Meer wetenschappelijk onderzoek
moet daar verandering in brengen.
Uw gift draagt daar aan bij.
Vandaar onze oproep: geef aan de
collectant.

GEEF AAN DIABETES,
GEEF OM JEZELF
Er komen jaarlijks veel mensen
met diabetes bij 65.000. Dat is veel
meer dan we dachten. Een andere
ontwikkeling is dat diabetes aan
het 'verjongen' is. Met de leeftijd
neemt de kans op type 2 diabetes
(ouderdomsdiabetes) toe, maar dia-
betes lijkt inmiddels al 'gewoon' te
worden bij mensen van 30-40 jaar.
Het komt zelfs al voor bij tieners
en twintigers. Iedereen kan diabe-
tes krijgen. Ondanks medicijnen
kan diabetes leiden tot problemen
met hart- en bloedvaten, ogen en
nieren.

Het Diabetes Fonds wil verder on-
derzoek doen naar de oorzaken
van de groei van mensen met dia-
betes en daardoor te weten komen
hoe we dit kunnen tegengaan. We
willen meer onderzoek mogelijk
maken naar methodes om op alle
leeftijden diabetes tijdig op te spo-
ren en te behandelen. Complica-
ties als gevolg van diabetes moe-
ten bestreden kunnen worden. Dit
met het uiteindelijke doel om dia-
betes te voorkomen en genezen.

MEER ONDERZOEK
MET UW HULP
Het Diabetes Fonds is afhankelijk
van giften van particulieren en het
bedrijfsleven. Vandaar dat we een
beroep op u willen doen. Met uw
gift maakt u een wereld zonder
diabetes op termijn mogelijk. Dia-
betes groeit nu snel, maar ontwik-
kelingen om diabetes te stoppen
kunnen ook snel gaan met uw
hulp. Meer wetenschappelijk on-
derzoek brengt oplossingen. Dit is
de reden waarom 38.000 collectan-
ten op pad gaan.

Geef aan diabetes, geef om jezelf.
Van 27 oktober tot en met l no-
vember. Zijn er nog mensen die
willen helpen om te collecteren,
zowel in het dorp als buitenaf, zij
zijn van harte welkom. Inlichtin-
gen bij mevr. GJ. Brummelman,
tel. 551701.

Een bericht van Unicef

Kindersoldaten
Liberia wordt al sinds 1989 ge-
teisterd door een slepende bur-
geroorlog tussen rebellen en re-
geringsleger. Met tussenpozen
laait de strijd op en de meest re-
cente gevechten vormen een
nieuw triest dieptepunt. Er vin-
den op grote schaal wreedhe-
den plaats, onder meer door de
tienduizenden kindsoldaten
die zowel in het regeringsleger
van ex-president Charles Taylor
als de LURD- en andere rebellen-
legers vechten.

ONBEREKENBAAR
Deze oorlog kent een ongekend
groot aantal kindsoldaten, die
vaak worden ontvoerd uit hun
dorp en vervolgens worden ge-
dwongen mee te vechten. Anderen
worden gelokt met beloften van
voedsel, water en bescherming
-verleidelijke zaken in een land
waar het netwerk van voorzienin-
gen vrijwel totaal niet functio-
neert. De jongens - en ook meisjes
- zijn vaak onder invloed van
drank en drugs en vormen juist
door hun onberekenbaarheid een
groot gevaar voor de burgerbevol-
king. Zeker 450.000 mensen heb-
ben hun toevlucht gezocht in en
om de hoofdstad Monrovia, waar
ze bivakkeren in tijdelijke vluchte-
lingenkampen zonder voorzienin-
gen.

Door de gevechten is zo'n 70 pro-
cent van het land onbereikbaar ge-
worden voor hulpverleners, met
alle gevolgen van dien. Zo is het ge-
vaar van hongersnood levens-
groot. Unicef-medewerker MacAr-
thur Hul meldde begin augustus:
"Ik ben vandaag op een paar mark-
ten geweest en ik kon nergens ook
maar een korreltje rijst vinden,
terwijl dat het basisvoedsel Van de
Liberianen is".

Er is geen schoon drinkwater,
want de watervoorzieningen zijn

kapotgeschoten of anderszins on-
bruikbaar. Het is regentijd in Libe-
ria en voor veel mensen is het eni-
ge drinkwater dat ze tot hun be-
schikking hebben, het opgevangen
regenwater, of water uit vervuilde
bronnen. Al vóór de gevechten in
alle hevigheid losbarstten, heerste
er cholera in bepaalde delen van
het land en de besmettelijke ziek-
te zal zich naar verwachting onder
de huidige omstandigheden ra-
zendsnel uitbreiden.

MacArthur Hul: "We kunnen de
vrouwen en kinderen die in de
provisorische kampen in de stad
zitten nu niet bereiken, omdat de
kogels ons om de oren vliegen. We
hebben een particuliere leveran-
cier van watertanks weten te vin-
den, maar hij kan ook niet naar
die kampen toe".

OORLOGSMISDAAD
Unicef benadrukt dat kinderen,
meer nog dan volwassenen, lijden
onder de gevolgen van deze oor-
log. Kinderen hebben grote be-
hoefte aan veiligheid, en dat is nu
juist een aspect waar het in de hui-
dige situatie totaal aan ontbreekt.
Familieleden zijn voor hun ogen
vermoord, broertjes of zusjes met
harde hand gedwongen dienst te
nemen in een van de legers, ze
moesten hun vertrouwde omge-
ving ontvluchten en er is geen
sprake meer van onderwijs. Ook
de kindsoldaten zijn slachtoffers.
Als zij de gevechten overleven, zul-
len ze in de meeste gevallen te
kampen krijgen met grote psychi-
sche schade.

Ook al zijn zij zelf betrokken bij
het geweld, van vrije keuze is in de
meeste gevallen geen sprake en
Unicef vindt dan ook dat de strij-
dende partijen zich schuldig ma-
ken aan een oorlogsmisdaad door
kinderen te dwingen om dienst te
nemen.

Unicef -medewerker MacArthur
Hill: "Ons werk is om de rechten
van kinderen te beschermen. De
mensen moeten weten wat er hier
gebeurt. Het is om wanhopig van
te worden. Er is geen voedsel en
weinig water. Mensen hebben
geen beschutting tegen de regen
en de kou. Elke dag sterven er
vrouwen en kinderen".

EEN SPRANKJE HOOP
Met het vertrek van president
Charles Taylor en een pril vredes-
akkoord lijkt er weer ruimte voor
een sprankje hoop. Unicef maakte
in ieder geval van de iets minder
gespannen situatie gebruik om di-
rect grote voorraden voedsel en
ook medicijnen naar Monrovia te
brengen. De plannen voor de ko-
mende tijd liggen klaar om uitge-
voerd te worden zodra de veilig-
heidssituatie het toelaat. Water,
voeding en medische hulp beho-
ren dan tot de eerste prioriteiten.
Maar er zal ook psychologische
hulp aan slachtoffers van seksueel
misbruik en geweld worden gebo-
den. In tien opvangcentra zullen
kinderen die hun ouders zijn
kwijtgeraakt, worden geregis-
treerd om zo mogelijk met hun fa-
milie herenigd te worden. Voor de
kindsoldaten wordt een demobili-
satie-programma opgezet, waar-
mee ze worden voorbereid op hun
terugkeer in de maatschappij.
Tekst: Annette Zeelenberg.

WAT DENKT U ALS U DIT
LEEST?
Roept het een machteloos gevoel
bij u op? Of zegt u: "Wat kan IK er
aan doen?" Wel, meer dan u
denkt. Door artikelen van Unicef
te kopen kunt u een klein steentje
bijdragen aan de hulp, die Unicef
de slachtoffertjes biedt. Vanaf 26
oktober zijn er weer kaarten, agen-
da's, kalenders, etc. te koop bij:
Anne van Burk, Beatrixlaan 14, tel.
5517 32. (Zie ook bij de contactjes).

ik heb je nodig World Vision

Eigenlijk weet je wel hoe mijn leven eruit ziet.
Als je 80 cent per dag kunt missen,

kun je mijn leven veranderen.

<™>
giro 99 • world vision, amersfoort ^ -̂̂

bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl



jubilerend Diabetes Fonds plaatst uw gezondheid centraal

"Lang en gezond leven, dat wil ledereen
Het Diabetes Fonds bestaat
25 jaar. Geen reden voor een
feestje, want diabetes be-
staat nog steeds. Helaas
neemt het probleem jaarlijks
toe, onze jubileumwens luidt
daarom: de groei van het aan-
tal diabetespatiënten moet
vanaf nu afnemen. Helpt u
ons daarbij? Lees a.u.b. hier-
onder onze informatie en
tips. Dan hebt u een goede
kans om diabetes te voor-
komen als u nog geen diabe-
tes hebt; extra jaren langer te
leven, als u (onwetend) al dia-
betespatiënt bent.

Tip: check uw kans op diabe-
tes. Dat kan via www.langzal
jeleven.nl. Deelnemers ma-
ken kans op een jubileumver-
rassing! U vindt daar info
over diabetes en praktische
Leef-Langer-Adviezen.

Al 850.000 mensen met
diabetes in Nederland
Het Diabetes Fonds bena-
drukt in haar jubileumjaar dat
diabetes ongemerkt is uit-
gegroeid tot een ware volks-
ziekte. De levensverwachting
van velen wordt door diabe-
tes ernstig bedreigd. Wereld-
wijd zijn er al l 77 miljoen
patiënten. Nederland telt
minstens 850.000 mensen
met diabetes; daarvan weten
ruim 400.000 zelfs niet dat
zij diabetes hebben. In ons

jubileumjaar willen wij graag
ook die onbekende diabeten
opsporen. Iedereen kan daar-
om gratis zijn gezondheid
testen via www.langzaljele
ven.nl. Help ons de onder-
schatting van diabetes in Ne-
derland te bestrijden.

Een stille epidemie
"Nederland wordt steeds dik-
ker", door ongezonde eetge-
woonten en onvoldoende li-
chaamsbeweging. Diabetes
is - met overgewicht als een
belangrijke oorzaak - een
stille epidemie geworden.
Diabetes treft l op de 20 Ne-
derlanders en de verwach-
ting is dat het aantal mensen
met diabetes in 2020 met
35,7% is toegenomen.
Jaarlijks komen er minstens
65.000 diabetici bij. De oor-
zaak voor de snelle stijging
is een combinatie van ver-
grijzing, overgewicht, onge-
zonde voeding en te weinig
beweging.
Diabetes komt ook op steeds
jongere leeftijd voor. Trof je
vroeger meestal type 2 dia-
betes aan bij mensen ouder
dan 50 jaar, tegenwoordig
zien we dat het al gewoon is
geworden onder veertig- en
dertig jarigen. Er zijn zelfs
tieners met type 2 diabetes.

Diabetes: de sluipmoorde-
naar
Gemiddeld wordt diabetes
pas na 7 jaar ontdekt. Hoe
langer men diabetes heeft,
hoe groter de kans op compli-
caties als hart- en vaatziek-
ten, nieraandoeningen, aan-
tasting van het gezichtsver-
mogen, erectiestoornissen
en been- en voetamputaties.
Van de mensen met diabetes
overlijdt uiteindelijk zo'n 70%
vroegtijdig aan hart- en vaat-
ziekten.

Tip: Laat u bij twijfel testen
door uw huisarts. Met één
druppeltje bloed stelt de huis-
arts vast of u diabetes heeft.

Een Nationaal Diabetes
Preventie Onderzoek
Waarom krijgt de ene per-
soon met overgewicht wel
diabetes en de ander niet?
Wanneer we dit weten kan
wellicht de grote toename
van mensen met type 2 dia-
betes stoppen. Daarom star-
ten we een groot Nationaal
Diabetes Preventie Onder-
zoek waarin 4000 Nederlan-
ders minimaal 5 jaar worden
gevolgd door wetenschap-
pers. Hiervoor, net als voor
andere onderzoeken, is veel
geld nodig. Wij hopen dat u

daaraan een jubileumbijdra-
ge kunt leveren.

Help diabetes de wereld uit
Het Diabetes Fonds heeft uw
hulp nodig. Alleen dan kun-
nen we:
• onderzoek blijven uitvoe-

ren om meer te leren over
diabetes

• werken aan preventie en
genezing van deze zeer
ernstige ziekte

• het steeds groter wordend
aantal mensen met diabe-
tes stoppen

• het aantal onbekende diabe-
ten drastisch verminderen

ledereen kan diabetes krij-
gen, daarom gaat diabetes
ons allemaal aan.
Een gift aan het Diabetes
Fonds is écht een investering
in de gezondheid van uzelf.
Helpt u? Diabetes moet de
wereld uit!

Diabetes Fonds
Tel. 033-4622 055
Stationsplein l 39,

3818 LE Amersfoort
info@diabetesfonds.nl
www.diabetesfonds.nl
www.langzaljeleven.nl

Geef aan diabetes en geef om jezelf G i r O 5 766

HELP KINDEREN MET
HERSENLETSEL!
"Door die val met de scooter kan hij
zijn school niet afmaken"

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te

maken krijgt met hersenvliesontsteking of een hersenbloeding,

een hersentumor of hersenletsel door een ongeval? Dan wordt het

écht duidelijk: er is nog heel veel wetenschappelijk hersenonder-

zoek noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling.

Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan donateur. Kijk

ook op www.hersenstichting.nl

fik

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

info@hersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl giro 860

Geef
om

vrijheid

Support our fight for human righti

Ja, ik steun Amnesty
International
We hopen op een bijdrage van € 4,50
per maand, maar u kunt al lid worden
vanaf € 10,00 per jaar. Als lid wordt u
geregeld geïnformeerd over het werk
van Amnesty International.

! l ik machtig Amnesty International
€ per maand/anders,
nl.€
per maand/jaar* af te schrijven van
mijn rekeningnummer

Voorletters m/

Naam

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Datum

•Doorhalen wat niet van toepassing is

Stuur deze bon in een envelop naar: Amnesty
International, Antwoordnummer 10840,
1000 RA Amsterdam, (postzegel mag. hoeft
niet). Of bel (020) 626 44 36 of kijk op
www.amnesty.nl

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

Astma Fonds advieslijn
voor iedereen die te maken heeft met astma of COPD

Bel: 0800-2272596 (gratis)

©
werkdagen 10-14 uur

advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.astmafonds.nl
Astma
Fonds

Epilepsie:
soms ben je er

even niet bij

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

l op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij 'er even niet bij'.

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

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

Word donateur -giro 222111
Vragen over epilepsie? 0900 821 24 11 (€0,10 per minuut)

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



Tuinliefhebbers genieten intens van de herfst. Geen ander seizoen heeft

zoveel kracht in zich. Alles rijpt, de natuur is nu het meest succesvol. De

gulle gaven van de herfst dragen de zaden voor de volgende generatie

al in zich. Dagen en nachten zijn even lang, geuren en kleuren sterker

dan ooit. Tijd om na te denken, tijd om te oogsten, tijd om gelukkig te

zijn en de creativiteit die er is ongeremd de vrije teugel te laten.

Potten en bakken vol kleur
vrij blijven), doe er verse potgrond in en
vul ze met kleine groenblijvers en win-
terbloeiers. U kunt er natuurlijk eerst ook
nog herfstbloeiers in zetten (chrysanten,
hebe, lage asters enz.), maar kijk ook vast
vooruit: winterbloeiende heide zorgt de
hele winter voor kleur, Pernettya idem
dito, sierkool (Brassica oleracea) is in al-
lerlei kleuren toepasbaar, winterviolen
(ijsviolen) zijn er volop. Zet er groenblij-
vende planten met extra kleur tussen:
Skimmia bijv. met zijn rode bessen of
bloemknoppen. Vergeet ook al die klei-
ne coniferen niet die zich gemakkelijk
laten inpassen en voor een wat hogere
structuur in de bakken zorgen. Ga lekker
grasduinen in het tuincentrum en zoek
een heel kleurenfeest bij elkaar.

De zomerbloeiers hebben het nu aardig
gehad. Maak de bakken leeg, maar berg
ze niet op. Bekleed ze van binnen met
noppenfolie (zorg dat de drainagegaten

Deze winter kleur in je tuin!

De winter hoeft niet saai te zijn in de
tuin. Er zijn meer planten die 's winters
bloeien dan de meeste mensen denken.
Winterheide (Erica carnea) bloeit in al-
lerlei vormen van december tot maart,
iedereen kent de toverhazelaar (Hama-
melis) die niet alleen geel, maar ook
oranje of rood kan bloeien (vraag naar
de verschillende soorten), de winterjas-
mijn (Jasminum nudiflorum) is minstens
zo bekend. De roze bloeiende sneeuw-
bal (Viburnumx bodnantense 'Dawn')
kan van herfst tot lente bloeien. Dat geldt
ook voor andere sneeuwballen als Vibur-
num f/nusdie witte bloemen hebben.

Denk ook aan de winterbloeiende struik-
kamperfoelies (Lonicera x purpusii'Wm-
ter Beauty') met zoetgeurende witte
bloemen die maandenlang blijven ver-
schijnen. Fantastische planten! En Ma-
honia steekt in de winter zijn gele bloe-
men fier boven het stekelige blad uit. De
echte winterbloeiende vaste planten zijn
natuurlijk de kerstroos (Helleborus) en de
winterakoniet (Eranthis hyemalis). Gele
kornoelje (Cornus mas) bloeit in februa-
ri. Dan kan ook de zachtpaarse Rhodo-
dendron x praecox al bloeien. Als de
sneeuwklokjes (Galanthus) en vroege
irissen (/r/'s retkulata) gaan bloeien, is
de winter al weer bijna voorbij.

Gazons

Gras is weer in opkomst. Een goed ge-
maakt gazon is een rustgevend, bindend
element in een tuin. Ook in kleine tui-
nen kan dat heel goed. U heeft in de
praktijk de keuze uit fijn siergazon of
sterk speelgazon, waar bijvoorbeeld
kinderen lekker op kunnen ravotten. Als
u het gazon uit zoden laat maken, is de
grasmat al na een week of zes goed
bruikbaar. Maar realiseer u wel dat een
grasveld een tapijt levende planten is
dat verzorging vraagt. Als het groeit,
moet het zeker eenmaal per week wor-
den gemaaid, het gras heeft voeding
nodig, onkruid moet worden verwijderd
en u zult soms moeten sproeien. Maar
als u uw gazon vakkundig door een
hovenier laat aanleggen, weet u één
ding zeker: de basis is perfect en ge-
zond!

Lekker tuinieren in de herfst
Vroeg in de herfst

Groenblijvende planten inplanten.
Ranken van klim- en leiplanten
vastmaken.
Gevoelige kuipplanten voor de
eerste nachtvorsten naar de overwinteringsplek
overbrengen.
Vroeg bloeiende vaste planten delen.
Laatste snoeibeurt voor de hagen.

Midden in de herfst
- Voorjaarsbloeiende bol- en knolgewassen planten

Organische mest tussen de heesters
strooien.
De laatste maaibeurt voor het gazon
(maai op 3 a 4 cm).
Dahlia's en andere zomerbloeiende
bol- en knolgewassen rooien en
vorstvrij bewaren.
Blad van het gazon harken en uit de vijver halen.

Laat in de herfst (maar vóór de eerste
vorstperiode)

Potgrond tussen de vaste planten aanbrengen.
- Nieuwe rozen planten (oculatie 5 cm onder

de grond).
Oudere rozen aanheuvelen (grond tegen de
voet aanbrengen).
Bomen en heesters planten.
Bolgewassen kunnen ook nu de grond nog in.

Herfstkleuren en herfstbloeiers

U kunt ze nu in de tuin zetten en direct
uw hart ophalen aan hun rijke verschei-
denheid: bloeiende herfstasters, herfsta-
nemonen, de prachtige zilverkaarsen
(Cimidfuga) en tal van andere herfst-

bloeiers. Ook allerlei soorten siergrassen
die langzaam de kleur van het zonlicht
aannemen voor ze de winterrust ingaan.
Maar eerst moet de dauw op de blade-
ren schitteren en moeten storm en nevel
woest en verstild iedere dag voor een
andere sfeer zorgen. De Amerikaanse
sering (Ceanothus) bloeit zich nog hele-
maal blauw. Ook de Hibiscus bloeit door
tot de eerste nachtvorsten het te ijzig
maken. Plant ze in het begin van de
herfst, als de grond nog redelijk warm is
en ze hun volle glorie nog moeten waar-
maken. Ze zullen bloeien terwijl veel
andere planten bezig zijn hun blad op
het mooist te kleuren en veel wat groen
was ineens geel, rood, paars of andere
warme tinten vertoont. En dan die geur
in de herfsttuin!

Bessen in overvloed
Ons woord herfst is eigenlijk hetzelfde
als het Engelse 'harvest': oogsttijd. Tal
van planten staan nu vol vruchten, waar-
van een deel eetbaar is. En dan zijn er de
talloze soorten die niet te eten zijn, zo-
als de prachtige sneeuwbessen (Sym-
phoricarpos) die zelfs een paarlemoer-
glans kunnen hebben, of Callicarpa met
zijn paarse vruchten. Bij Pernettya zijn
ze roze, wit, rood of paars. Ook de klim-
kamperfoelie zit vol bessen tot de vorst
invalt. Omdat vogels niet zo gek zijn op
hulstbessen blijven die lang zitten, het-
zelfde geldt voor de rode vruchten van
Gaultheria, de lage bergthee. De gele
vruchten van de boomwurger (Celastrus)
springen straks open en laten hun hei-
oranje zaadmantels zien. Prachtig voor
een herfstboeket. Zo is er zoveel. De
herfst is de perfecte periode om alles te
planten.

Herfstklusjes in de tuin

De planten kunnen nu wintermooi wor-
den gemaakt. Verzamel mooie bladeren,
wortels, zaden en vruchten voor decora-
tie. Hark het blad regelmatig van het
gras, anders verstikt dat. Het is nu ook
de tijd om zaad te zaaien dat een kou-
deperiode moet ondergaan om te kun-
nen kiemen. Plant voorjaarsbloeiende
bollen, grote en kleine fruitsoorten, hees-
ters en bomen met kale wortels.Tuinplan-
ten die in pot zijn gekweekt kunt u altijd
planten, behalve als het vriest of als het
erg nat is. Snoei zonodig bomen en strui-
ken in vorm. Planten die in het vroege
voorjaar bloeien nu niet snoeien, anders
neemt u de bloemknoppen ook weg.
Haal het afstervende loof bij vaste plan-
ten weg als dat groenblijvers ernaast
dreigt te verstikken. Laat het anders tot
het voorjaar zitten. Ga door met gras-
maaien zolang het gras nog groeit.

De Tuin van het Jaar

Bent u in bezit van een prachtige tuin
die door een professionele hovenier
is aangelegd en bent u daar dik te-
vreden over? Dan had ü dit jaar de
winnaar van 'De Tuin van het Jaar'
kunnen zijn... Eind september wordt
de echte winnaar bekend gemaakt.
Kwalificaties als 'uitdagend', 'origi-
neel', 'perfecte beplanting', 'bijzonde-
re materiaaltoepassing' en 'harmo-
nieus' zullen dan niet van de lucht
zijn. Bovendien wordt er tevens een
persprijs door een jury van prominen-
te groenjournalisten toegekend. Ook
uw hovenier kan voor toekomstige
deelname informeren bij het Hove-
niers Informatiecentrum in Bunnik.
Een ding: de beplanting moet wel vol-
groeid zijn. Prijswinnende turnen van
de afgelopen jaren kunt u bekijken op
www.hoveniersinfo.nl.

www.tuinweb.nl



... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
In deze column bespreek ik elke
twee weken aan de hand van een
gezondheidsprobleem de werkwij-
ze van de klassieke homeopathie.
Daarmee wil ik u een duidelijker
beeld geven van wat klassieke ho-
meopathie is, wat het niet is, en
aandacht besteden aan veelvoor-
komende klachten die vaak goed
te behandelen zijn door homeopa-
thie op de juiste wijze toe te pas-
sen.

CHRONISCHE VERKOUDHEID
Bij een verkoudheid is het slijm-
vlies in de neus- en keelholte ont-
stoken. Dit wordt veroorzaakt
door een virus. Slijmvliezen zijn
normaal gesproken bedekt met
een dun laagje slijm en vocht om
onder andere stofdeeltjes te kun-
nen opvangen. Bij een ontsteking
is het slijmvlies echter geïrriteerd
waardoor het opzwelt en veel ex-
tra slijm produceert. Hierdoor
krijgt u bij verkoudheid meestal
een loopneus.
Verkoudheid gaat meestal ge-
paard met andere klachten zoals
niezen, hoesten, verstopte neus,
keelpijn, heesheid, hoofdpijn en

soms holteontstekingen of oor-
pijn.
Meestal gaat een verkoudheid na
een aantal dagen of weken weer
over. In sommige gevallen echter
blijven de klachten bestaan en
kun je spreken van een langdurige
of chronische verkoudheid. Door
uit te gaan van specifieke sympto-
men en persoonskenmerken kan
homeopathie bij chronische ver-
koudheid een goede oplossing bie-
den.

Uit de praktijk:
Een opvallend net geklede man
van 38 jaar komt bij mij met een
verkoudheid die al bijna een jaar
bestaat. Hij voelt dat het boven in
zijn neus vast zit. Hij praat nasaal
en is constant een beetje hees. Als
er af en toe wat slijm uit zijn neus
komt lopen dan voelt dat heel
scherp en brandend op de huid
'alsof het een bijtende stof is die er
uit m'n neus loopt'. De verkoud-
heid is begonnen toen hij op een
hete zomerdag erg bezweet in een
koelcel aan het werk moest.
Tijdens ons gesprek blijkt dat hij 's
nachts vaker wakker wordt, meest-
al zo rond 3 uur. Hij is dan onrus-

tig, heeft het veel te warm, en ligt
dan een hele tijd te woelen voor
hij weer kan inslapen. Voor de ver-
koudheid was dit echter ook al het
geval.
Hij noemt zichzelf een 'pietje pre
cies' en kan zich moeilijk ontspan-
nen als hij niet al zijn dingen tot
in de puntjes heeft geregeld. Hij is
uitgesproken kouwelijk wat be-
treft zijn lichaamstemperatuur,
en hij voelt zich slechter na het
eten van ijs en na het drinken van
koude dranken.

Doordat deze man zijn klachten-
beeld en zijn karakter zo duidelijk
kon verwoorden, was het voor mij
duidelijk welk homeopathisch ge
neesmiddel er nodig was. Na inna-
me verbetert zijn toestand dan
ook snel. In de loop van een paar
dagen zijn de verstopping en de
brandende neusloop voorbij, en
ook de heesheid gaat weg. Na twee
maanden is ook zijn slaap sterk
verbeterd, nadat een sterkere dosis
van hetzelfde geneesmiddel is ge
geven.

Zoals u uit het bovenstaande be
grijpt, gaat een klassiek homeo-

paat tijdens een consult dieper in
op uw klachten dan u waarschijn-
lijk gewend bent. Dit is nodig om
uw specifieke symptomen goed in
beeld te krijgen. Deze vormen na-
melijk de sleutel tot een specifiek
passend geneesmiddel dat een ver-
betering kan brengen in het voor
u specifieke klachtenbeeld.
Het voorschrijven van een homeo-
pathisch geneesmiddel is dus ei-
genlijk altijd maatwerk: het ge
neesmiddel dient precies te passen
bij de karakteristieken van de pa-
tiënt en zijn klachten. Alleen dan
zal een behandeling met homeo-
pathie werkelijk succesvol zijn.
Welk geneesmiddel uw klachten
kan verhelpen? Een klassiek home
opaat kan dit vóór u en samen mét
u uitzoeken.

Tot over twee weken wanneer ik
over overgangsklachten zal schrij-
ven.

Frans Quirijnen.Klassiek Homeo-
paat NVKH geregistreerd (vergoe
ding door zorgverzekeraars) Ge
zondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warns-
veld. Tel. (0575) 52 64 76.

Nieuwe jassen voor jeugdleiders Ratti rc de GraafschaP
fj *9 ^*J ry j ,. ,, , . , -l

Al jaren verricht Paul Zents
werkzaamheden voor Interpolis.
Dankzij zijn bemiddeling heeft
Interpolis nu nieuwe jassen
voor alle jeugdleiders van Ratti
beschikbaar gesteld.

Die nieuwe jassen met als opschrift
'S.V. Ratti, jeugdafdeling' worden
inmiddels vol trots door de leiders
gedragen. Het spreekt vanzelf, dat
de leiding dankbaar is voor deze
geste van Paul en Interpolis.

Voor het koude jaargetijde be
schikt de leiding ook nog over in
het verleden door bouwbedrijf
Dijkman geschonken 'doorwerk-
jassen'!

De jeugdafdeling van Ratti groeit
overigens nog steeds.

Nieuwe leiders (die dus direct kun-
nen worden voorzien van een
mooie jas!) zijn daarom van harte
welkom.

Wie zich herkent in begrippen als
respect voor medespelers en tegen-
standers, saamhorigheid, sportiviteit,
inzet, ontwikkelen van voetbal-
vaardigheden, zorgvuldige omgang
met materialen en plezier beleven
aan sport en zich daarnaast als lei-
der wekelijks op een avond bij een
training en op zaterdag bij een
wedstrijd wil inzetten kan zich
melden bij Jan Waarle, telefoon
55 32 65 of bij Wim Gudde, tel.
55 65 35).

Zondag 12 oktober j 1. was er een
dressuurwedstrijd in Laag-Soeren
daar behaalde Nynke Woerts met
Tamara een 2e prijs in de klasse
M2 met 171 punten.

Bart Hartman met Sirik een Ie en
2e prijs in de klasse LI met 173 en
171 punten. Bart Hartman met
Erwin een Ie prijs in de klasse M2
met!75pnt.

Zondag 19 oktober jl. was er een
S.G.W. voor pony's in Bathmen daar
behaalde Annemieke Mulderije
met Cardman een 5e prijs in de
klasse B.

Revue Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
Voor de revue 'Nachtmerrie van
de Roos' zijn al kaartjes in de
voorverkoop verkrijgbaar bij het
Dorpscentrum.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 13 oktober

A groep:
1. Het echtpaar Vruggink met
63,3%; 2. De dames Warringa en
Rossel met 62,5%; 3. De dames
Gerichhausen en den Elzen met
62,5%.

B groep:
1. Dhr Meyerink en mevr. Meye
rink v/d Weijde met 61,8%; 2. De
dames BeckenLasche met 58,3%;
3. Het echtpaar Duinkerken met
55,6%.

Basketbal

DRAGON'GIRLS VERDER MET
RECREANTENBASKETBALL
Na de welverdiende vakantie gaat
het Warnsveldse Dragon'Girls
weer verder met het onlangs opge-
starte recreantenbasketball.

Traint het meisjesteam op de vrij-
dag en spelen ze hun wedstrijden
op de zaterdag, de senioren dames
en heren spelen recreatief hun
wedstrijden op de woensdagavond
van half negen tot kwart voor tien
in sporthal De Kei en vijzelen zo
ongemerkt hun conditie wat op.
Ook zin om af en toe een balletje
te gooien? Verdere inlichtingen bij
Leo Nevenzeel.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 18-19 oktober
Steenderen C3 - Vorden C2: O6
Klein Dochteren BI - Vorden BI: 0-5
Gendringen 2 - Vorden 2: 3-1
DEO 3-Vorden 6:4-3

Programma 25-26 oktober
DZC '68 Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Brummen F2; Vorden F3 - DZC '68
F4; Halle F2 -Vorden F4; Vorden F5
- Doesburg F3; AZC El - Vorden El;
Doesburg E3 - Vorden E2; Vorden
E3 - Viod E5; Vorden E4 - DZC '68
E12; Vorden Dl - Brummen Dl;
Zelos D2 - Vorden D2; Viod D4 -
Vorden D3; Vorden Cl - Brummen
C2; Vorden C2 - Doetinchem
MC5D; Vorden BI - Be Quick Z. BI;
Vorden B2 - Groen Wit '62 B4;
Vorden l - Trias l; Viod 2 - Vorden
2; Warnsveldse Boys 2 - Vorden 3;
Winterswijk 2 - Vorden 4; Klein
Dochteren 3 - Vorden 5; Vorden 6 -
Ratti 3

SV RATTI
Programma 25-26 oktober
Ratti Fl - SVBW Fl; DCS F4 - Ratti Fl;
Ratti E2 - WHCZ E7; Ratti Cl - Be
Quick Z. C2; Ratti BI - Lochem B3:
Grol 12 - Ratti 5; Ratti l - EDS 1;
Ratti 2 - Bon Boys 5; Vorden 6 -
Ratti 3; Ratti 4 - Westendorp 2;
Bredevoort l - Ratti l (dames).

Collecte
Dierenbescherming
In Vorden is er tijdens de collecte
week € 1.821,- opgehaald. Dit geld
wordt in de afdeling Zutphen e.o.
besteed aan onder andere het
dierentehuis 'de bronsbergen', de
dierenambulance, inspectie en de
actie castratie en sterilisatie van
katten. Het bestuur van de afde
ling Zutphen e.o. bedankt bij deze,
iedereen die aan het succes van de
collecte heeft bijgedragen.

Passage
Dinsdagavond 28 oktober a.s. ko-
men de leden van Passage weer bij
elkaar. Op deze avond zal dhr.
Horsting alles vertellen over zijn
treinreis in 1989 van Hengelo (O)
naar Wladiwostok met de Trans-
Siberie Express. Aan de hand van
dia's wordt de treinreis beschreven
en er worden beelden getoond
van Moskou, Leningrad etc. Alle
leden en ook gasten zijn natuur-
lijk weer van harte welkom.

HANDELSDRUKWERK
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMULIEREN d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



DIVERSE SPECIALE
K OOPZONDA C K OOP J ES

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

meubelen) SPECIAAL FORS AFGEPRIJSD!

dag open
Zondag 26 oktober open van 12.00 - 17.00 uur

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in

een comfortabele fauteuil... Naast kou en

nattigheid brengt de herfst ook veel warmte en

gezelligheid in huis. Bij Helmink staan de

toonzalen weer bol van de laatste meubeltrends.

Kom a.s. zondag maar eens kijken

in onze winkels om inspiratie op te

doen voor een sfeervolle

inrichting van uw woning.

Vorden Eibercjen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551514 Tel. 0545-474190

www.helminkmeubelen.nl

HELMINK
meubelen

VIJFENVEERTIG JAAR

H e l m i n k maakt h e. t m o o i e r t h u i s

Diverse
Muziek-
instrumenten
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W. Bal

Reparatie
Revisie

Stemmen
Etc.

Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

f?Azië
Dorpsstraat 19 - Ruurlo

Tel. 0573 - 45 26 45

ELKE ZATERDAG IN ONS
RESTAURANT VJL 17.30 UUR

LOPEND BUFFET
2 VOORGERECHTEN, 2 SOEPEN
8 HOOFDGERECHTEN, KOFFIE

Volwassenen € 10,00; kinderen onder 10 jaar € 5,00
Reserveren gewenst, tel. 0573 45 26 45

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

THCATEII OSIteil I»E
Lindeseweg 29, Vorden

Najaarsprogramma 2003
26 oktober:

The Euphonia Novelty Orchestra
Aanvang 15.00 uur • Zaal open 14.30 uur.

Reserveren (0575) 55 69 87 of www.theateronderdemolen.nl

Te koop Hengelo (Gld.) Berkenlaan 16
Op mooie locatie nabij centrum gelegen goed onderhouden

vrijstaande bungalow
met vrijstaande garage. Bouwjaar 1966.

Indeling: hal, toilet, douche, woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers.
CV verwarmd inclusief warmwatervoorziening. Grotendeels dubbele beglazing.
Inhoud ca. 240 m3. Perceelsgrootte 510 m2.
Fraai aangelegde tuin met terras d.m.v. schuifpui vanuit woonkamer bereikbaar.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.
Te bevragen bij:

AA
W

MAKELAARDIJ O.G. WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg
Tel.(0575)461779 NVM

MAKELAAR

v

_J_

1 oogstrelend ... 1

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

in het besef dat wii vooroo willen blijven looen

drukkeri j

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii zijn daarin uw partner.

^^Lĵ k ̂  Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
^^^^W Postbus ü, UbU AA Vorden y

Tel. (0575) 55 10 10
Weevers Fax (0575) 55 10 8& «

':;. |y

Gil §2•n J ^^P



Dialectkerkdienst De personenweegschaal die met u meedenkt
Op zondagavond 2 november a.s.
wordt er in de Dorpskerk in Ruur-
lo een dialectdienst gehouden.

Voorganger zal zijn Ds. Hans Hin-
kamp uit Lichtenvoorde. Het
onderwerp is Burenhulp.

Deze dienst is tot stand gekomen
door de samenwerking van de
Herv. Kerken van Ruurlo en Bar-
chem en de geref kerk Barchem/
Ruurlo.

Computerbalie.nl
is online kopen
voor iedereen
Sinds afgelopen maandag is de
nieuwste website van Decorsign
online gegaan.

Op deze website kunnen mensen
gemakkelijk computersystemen,
computeronderdelen en software
bestellen.

De gebruiksvriendelijkheid van
deze site zorgt er voor dat ieder-
een online te winkelen. Het aan
de Groenloseweg gevestigde jonge
Ruurlose bedrijf begeeft zich met
succes sinds l april 2001 op de
schommelende ICT markt. Eige-
naar Geert Cornelissen ziet de on-
line verkoop van computerpro-
ducten de afgelopen jaren flink
stijgen. "Consumenten raken
steeds meer vertrouwd met de di-
gitale snelweg. Het online kopen
begint 'gewoon' te worden.

Kijk maar naar de bekende postor-
der bedrijven." aldus de jonge
ondernemer.

Zie advertentie elders in dit blad.

Progress van Tefal

"De personenweegschaal die met u meedenkt".

Wie wil er nu niet een ideaal ge
wicht? De Progress is een prima
hulpmiddel om dit streefgewicht
te bereiken. Het persoonlijke
streefgewicht kan eenvoudig wor-
den ingevoerd terwijl een grafiek
de gewichtsontwikkeling laat zien
over 7 dagen, 12 weken of 24
maanden ten opzichte van het
streefgewicht. De weegschaal is
erg handig in gebruik door het los-
se afleesvenster dat door middel
van een infrarood verbinding met
elkaar in contact staat. Dankzij dit
speciale afleesvenster kan het ge
wicht heel makkelijk op ooghoog-

te worden afgelezen. Vier perso-
nen kunnen het persoonlijke
streefgewicht invoeren, de Pro-
gress herkent automatisch de per-
soon die op de weegschaal staat.
Met de handige verschilfunctie be
rekent de weegschaal ook nog
eens het verschil tussen het dagge
wicht en het eerder opgeslagen ge
wicht zodat er eenvoudig toezicht
gehouden kan worden op de ge
wichtstoename of-afname. De Pro-
gress weegschaal, artikelnummer
79530, kost € 99,95. Groupe SEB
Nederland BV, 0318 - 58 24 24,
www.tefal.nl.

- Cursus omgaan met kettingzagen

Rouwenhorst bos- en tuinma-
chines is zaterdag 18 oktober
gestart met cursussen omgang,
onderhoud en veiligheid voor
motorkettingzagen.

De cursussen worden gehouden in
een apart leslokaal aan de Zwar-
teveenweg 1. 's Morgens wordt
allereerst gestart met een kop kof-
fie. Het aantal deelnemers is maxi-
maal acht. De cursisten nemen
hun eigen zaag mee en een vijlen-
set. Het theoriegedeelte bestaat uit
bouw, werking en onderhoud van
de motorkettingzaag, veltechniek,
veiligheidsvoorzieningen machine
en persoonlijke beschermingsmid-
delen en het bedrijfsklaar maken
van de machine. Op speciale werk-

banken kan de eigen zaag worden
vastgezet voor het leren vijlen van
de ketting. In de middag gaan de
cursisten het bos in en wordt er
uitleg gegeven over veltechniek en
het veilig neerhalen van een
boom. De cursisten worden ver-
deeld in groepen van twee, zodat
elke persoon goede aandacht
krijgt. Men mag dan een eigen
boom vellen. Na het vellen komt
het snoeien van de boom aan de
orde. De personen zijn tijdens de
ze praktijkmiddag voorzien van
veiligheidsbroek, -helm, -schoenen
en een zaag die aan de laatste vei-
ligheidseisen voldoet. Is iemand
niet voorzien van veiligheidskle-
ding dan heeft Rouwenhorst vei-
ligheidspakketten samengesteld

voor een speciale prijs. Mocht u
geen behoefte hebben aan het
praktijkgedeelte of geen extra
kosten willen maken voor veilig-
heidskleding, dan kunt u ook een
halve dag de cursus volgen. U
heeft dan alleen de motorketting-
zaag en een vijlenset nodig. De
cursus wordt gegeven door een
zeer ervaren en enthousiaste in-
structeur. Mocht u interesse heb-
ben voor deze cursus, dan zijn er
inschrijfformulieren verkrijgbaar
bij Rouwenhorst aan de Zwartev-
eenweg in Barchem, of u kunt ze
aanvragen per telefoon, (0573) 25
80 94, fax (0573) 25 65 74.

Ook info op de website:
www.rouwenhorstbos-tuin.nh

Hobbybeurs bij 'De Luifel'
te Ruurlo
Zoals elk jaar op de laatste zon-
dag van oktober, wordt ook dit
jaar weer een grote hobbybeurs
georganiseerd in Ruurlo bij 'De
Luifel'.

Hier zullen ± 30 hobbyisten aanwe-
zig zijn met verschillende technie-
ken zoals 3d knipwerk voor schil-
derijen, kaartjes; kaarsen maken
en beschilderen; kinderkleding in
diverse maten ; bloemdecoraties;
kindermeubeltjes en houten spel-

letjes alsmede de veel gevraagde
warmtezakken. Nieuw is sieraden
van friemelklei of een leuke opge-
maakte bezem als poes of muis
voor buiten.

Betsie Lurvink zal op de beurs aan-
wezig zijn om haar nieuwste boe
jes te promoten. De beurs is op 26
oktober en voor verdere inlichtin-
gen kan de website www.hobby-
beurs.organiseert.nl worden ge-
raadpleegt. (Zie ook 'Contactje').

Jubilerend 'Beheer Slank-
Klup' houdt open huis
Dik zijn mag . . . Dit is de tekst
die 'Beheer Slank-Klup' 15 jaar
geleden voor haar eerste adver-
tentie gebruikte.

Nu 15 jaar later is de organisatie
nog steeds trouw aan dit principe.
Dik zijn mag . . . maar ben je zelf
niet tevreden, kom dan naar 'Be-
heer Slank-Klup'. Door de jaren
heen is 'Beheer Slank-Klup' trouw
gebleven aan haar filosofie en
werkwijze. Gewichtsproblemen op-
lossen begint nog steeds met eer-
lijk luisteren naar de cliënt, analy-
seren waarom een cliënt te dik is.
Bij 'Beheer Slank-Klup' wordt de cli-
ënt wekelijks menu's meegegeven
welke zo zijn samengesteld dat er
producten op staan die vrijwel da-
gelijks in alle huiskamers op tafel
komen. Gevarieerd, smakelijk en

afgestemd op seizoenen en nieuwe
kooktrends. De klupleidster heet ie
dereen die op een gezonde en ver-
antwoorde manier gewicht wil ver-
liezen, van harte welkom. In de
week van 27 tot en met 31 oktober
houdt 'Beheer Slank-Klup' weer
haar jaarlijkse 'open huis' week. Bij
alle 400 clubs in heel Nederland
staan deze week de deuren open,
waarbij de gelegenheid wordt ge-
boden vrijblijvend een kijkje te ko-
men nemen. In een ongedwongen
sfeer kunnen vragen worden ge
steld aan de leidster en met de cli-
ënten gepraat over de behaalde re
sultaten. Loop eens binnen bij een
van de clubs en maak kennis met
de leidster en de ontspannen en sti-
mulerende werkwijze van 'Beheer
Slank-Klup'. Bel voor meer info M.
Wolbers (0575) 55 21 72.

Enige echte eenden club
De Enige Echte Eenden Club
afdeling Oost houdt op zondag
26 oktober de laatste zomerrit
in Hengelo en omgeving voor
2CV ofwel "het lelijke eendje".

Een ieder die in het bezit is van
zo^ n auto kan meerijden. De af-
stand is ong. 60km met 2 stops en

gaat zowel over verharde als onver-
harde wegen.

Men kan zich 's morgens verza-
melen bij: Hotel-CafeRestaurant
Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo.
Voor verdere informatie kan men
contact opnemen met Bennie
Maalderink, tel. (0575) 46 23 48.

Mountainbike vossenjacht in Vorden
Op zondag 26 oktober, 23 no-
vember en 21 december wordt
er een vossenjacht op de moun-
tainbike georganiseerd door
"Christoffel de Vos". Dit wordt
in samenwerking gedaan met
Free-wheel sport en recreatie,
tevens het vertrekpunt van de
tochten.

De vossenjacht is een oude tradi-
tie, overgewaaid uit het westen
van het land. Er wordt een uitge
zette route gereden -tussen de 30
en 40 km- met aan het eind "De
Vos". Men krijgt 5 wasknijpers en
een ring mee. Tijdens de tocht

moet men linten volgen en komt
men 5 controleposten tegen. In de
buurt van zo'n post staat een em-
mer waarin men een knijper gooit
en aan het eind van de tocht moet
de ring om een paal gedaan wor-
den. Dit bepaalt de uitslag van de
rit. Er zijn prijzen te verdienen in
het eindklassement van de drie
vossenjachten maar uiteraard kan
ook aan een of twee ritten worden
meegedaan.
Inschrijven kan, 's morgens, bij
freewheel aan de Netwerkweg.
Parkeer- en douchegelegenheid is
aanwezig. Een valhelm is vanzelf-
sprekend verplicht.

Mode Koffietijd bij
Teunissen Mode in Ruurlo
Vrijdag en zaterdag a.s. organi-
seert Teunissen Mode in Ruurlo
haar traditionele Mode Koffietijd.
Tijdens een gezellig kopje koffie,
geserveerd aan een tafeltje kunt u
genieten van een prachtige modes-
how voor dames en heren.
Mannequins en dressman showen
de meest actuele mode voor de ko-
mende winter.
Terwijl u de show bekijkt wordt u
bijgepraat over de trends en the
ma's die belangrijk zullen zijn in
de komende maanden. Er zal veel
aandacht zijn voor de jassen en
jack's. Na de grootscheepse ver-
bouwing is het nieuwe gezicht van

Teunissen Mode duidelijk te zien.
De collectie is uitgebreid met Es-
prit en Claudia Strater in het mo-
dische segment en Basler en Del-
mod op de afdeling Classics.
Ook voor de heren is er veel
nieuws te zien. Met merken als Ca-
mel Collection en Arrows McGre
gor en New Bondstreet geeft Teu-
nissen Mode een complete collec-
tie herenmode.

Wilt u de Mode Koffietijd bijwo-
nen, dan kunt u het beste even re
serveren: 0573-451438
Voor de tijden verwijzen wij u
naar de advertentie.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

HOijSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
241169

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

M deBos

Wisselink
ADMINISTRATIE •• BELASTINGEN •• ADVIES

lid van het College Belastingadviseurs

VOOR ONDERNEMER
EN PARTICULIER

E.W. Wisselink bc*
Gecertificeerd CB-belastingconsulent
Beukenoot 21, 7261 HG Ruurlo

tel. (0573) 45 20 72
fax (0573) 44 25 37

email ewwisselink@hetnet.nl

ruitersprt
Suelers

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23,

7255 AA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 37 56

Fax (0575) 46 40 58
www.ruitersportsueters.nl
www.suetersstables.com

Openingstijden:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag

9.00-18.00 uur
vrijdag 9.00-20.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur.

Aanbiedingen gelden zolang
de voorraad strekt.

Op aanbiedingen kunnen wij
geen garantie verlenen.
Onder voorbehoud van

druk- en zctfoutcn.

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

LANDBOUWMECHANISAT1EBEDRUF H. ARENDS

VERHUIZING
Wij gaan binnenkort verhuizen van Wichmond
naar Hengelo. Dit zal gebeuren in week 43 en 44.
In de week van 20 t/m 25 oktober willen wij het kantoor en de winkel
overbrengen naar het nieuwe adres in Hengelo. In de week van
27 t/m 31 oktober zullen de werkplaats en het magazijn overgebracht
worden.

In de eerste twee weken van november zullen wij de werkplaats en het
magazijn van onze oude vestiging in Hengelo overbrengen naar ons
nieuwe bedrijfspand.

Tijdens de verhuizing zullen de reparaties en onderdelen leveringen
zoveel mogelijk op de gewone manier doorgaan. Het is raadzaam even
te bellen waar u het beste terecht kunt. Het telefoonnummer blijft on-
gewijzigd, 0575-441688.

Indien er tijdens de verhuizing problemen zijn om ons te bereiken kunt
u ons ook bereiken op:

Tonnie: (06) 22229 198
Gerrit: (06) 22229 199
Jan: (06) 531 38716

Het nieuwe adres, met ingang van 1 november wordt:
Zelhemseweg 22a • 7255 PT Hengelo (G)
Tel. (0575) 441688 • Fax: (0575) 441529

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 185.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 7959°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

v.o.f.

sch o o r s t e e n v e e g bed r i jf

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

NIEUW
uw muzikale omlijsting voor elk feest.

VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 OKTOBER

HAARDEN- EN KACHELSHOW

presenteert een:

modeshow
van de nieuwe

najaar / wintercollectie.

U bent van harte welkom op
zaterdag 25 oktober

vanaf 13.00 uur aan de
Spalstraat23 te Hengelo (Gld.).

MODESHOW-ACTIES
(alleen geldig op zaterdag 25 oktober)

• 15% korting op alle voorradige
paardendekens naar keuze

• l Eraquel ontwormingsmiddel
normaal € 11,- nu voor € 9,-

• Bij aankoop van 12 stuks Eraquel
ontvangt u een GRATIS dekenhouder.



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Duc de
Meynan
Cötes
St. Mont rouge
Smaakrijke wijn uit
Zuid-West Frankrijk
Fles 75 cl.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ÏRGENS
EDKOPER

n

PLUS
Scharreleieren
Middelgroot
Doos 10 stuks 129

Coca-Cola
srse smaken
Fles 150 cl.

79

"Lekker dit weekend
genieten van een

bekroonde Sterwijn!"

BESTSELLER!

GEGARANOEE

NERGE
GOEDK

IJsbergsla
Per krop

SELLER!

Roomboter
croissant
Vers uit eigen oven
Per stuk 0.40

Bavaria pils
Krat 12 flesjes a 30 cl.

PLUS
Mandarijnen

Clementinas
Net 1 kilo

99

Schwarzkopf
Shampoo of crèmespoeling

Diverse soorten VGOI
Flacon 300 ml. 2.29

2 flacon
GRATIS

Slagersachterham
150 gram

i9
Boeren wit of tarwe

Sesam of maanzaad
Heel ca. 800 gram

99

Page
Toiletpapier
Ultra comfort

Pak 12 rollen &aff

99

PLUS
Panklare andijvie

Grof gesneden
Zak 400 gram

Maaslander
Jong belegen

of belegen kaas
Vers van het mes. Aan het stuk

500 gram 5*43"

Kogelbiefstuk
500 gram

'LUS Kogeiman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Biefstuk
500 gram

99

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnwea 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 72A? FC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l O 57 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
43/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 oktober 2003 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Opgeteld de beste!
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