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Catrien's Kapperij Met het oog op...

Vrijdag l november opent
Catrien Wientjes-Ruysink uit
Zutphen haar kapsalon.

Deze kapsalon is gesitueerd in 'In-
door Sport Vorden' aan de Over-
weg 16. Catrien zit al dertien jaar
in het kappersvak. Het diploma
'Hairstyliste' behaalde zij in De-
venter. De kapsalon bij Indoor
Sport wordt haar eerste eigen zaak

en dat betekent tevens zelf alle
'zaakjes' regelen.

De klant kan telefonisch een af-
spraak maken door (0575) 55 44 78
te bellen. Catrien Wientjes-Ruysink
is zowel dames- als herenkapper.
Voor de kinderen is er op de
woensdag een speciale 'kinderknip-
middag'. Zij werkt met producten
van het Italiaanse topmerk Davines.

Ook kan zij hairextensions (ge-
kleurd) aanbrengen. In de kap-
salon worden ook styling en ver-
zorgingsproducten verkocht zoals
shampoo, gel, conditioners, haarlak,
mousse etc. De klant kan contant
betalen c.q. pinnen c.q. chippen.
Catrien's Kapperij is geopend op
woensdag, vrijdag en zaterdag.
Donderdagavond 31 oktober is er
'open huis'.

Najaarsmarkt in de Wehme
Op donderdag 21 november
wordt er in woon-zorgcentrum
'Sensire De Wehme' vanaf
's morgens, rond koffietijd, tot
's middags, rond theetijd, een
najaarsmarkt gehouden.

Men kan er gezellig rondsnuffelen
tussen verschillende kraampjes
met allerhande zelfgemaakte spul-
len, waaronder hoedjes en houten
kinderspeelgoed (denk aan Sinter-

klaas). Ook zijn er kraampjes met
poffertjes, wafels en oliebollen.
Op de markt zijn diverse lekker-
nijen te proeven samen met een
kopje koffie of thee en voor de lief-
hebbers is er glühwein.

Er wordt hard gewerkt om er een
gezellige dag van te maken, zowel
voor de bewoners als voor de
bezoekers. Men rekent op veel
belangstelling.

AANHANGWAGENS EN
P AARDENTRAILERS

Steenderen
De Berken 19

7221 GH Steenderen
(0575)451532

In week 46 (11 t/m 16 november) verschijnt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers Vereniging

de St. Nicolaaskrant.

Advertenties en berichten gaarna vóór 31 oktober inleveren
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van weekblad Contact.

Zie achterpagina
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pepert ie ARENDSE
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MAANDAG 28 EN DINSDAG 29 OKTOBER GESLOTEN

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 oktober avondmaal 10.00 uur ds. M. Brummdman (Twello).
Na de dienst koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zomlug 27oktober 10.00 uur ds. LD. Horjus (Drempt).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. D.H. Borgers (Rijssen); 19.00 uur
zangdienst in de Hervormde kerk.

R.K kerk Vorden
Zondag 27 oktober \Q.QQ uur Pastor I-amers m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag26 oktober 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.
Zondag27oktober 10.00 uur Woord/Communied. m.m.v. Dameskoor.

Weekendwacht pastores
27-28 oktober Pastor G. Zweers (l lengelo), tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutpheii en omstreken,

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf 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 ver/.orgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
26-27 o/cfo5erW.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekxiur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, td. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15,30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr, Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 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.
Pcrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV.
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Wim, wat gaan we doen over
10 dagen?

• Te koop: tulpenbollen voor
de tuin. €0,10 per stuk. Keus
uit diverse soorten, ook grote
hoeveelheden. Redstar aard-
appelen 20 kg €6,-. G. Wol-
sink, Tolhutterweg 11, Ruurlo.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Reiki, deze natuurlijke heel-
wijze kan iedereen leren! Bell
voor informatie: Lia en Jan van
't Veen, tel. (0575) 51 33 80.

• Te koop: consumptie- en
voederwortelen. Tel. (0313)
47 37 88.

• Hobbybeurs Ruurlo. Zon-
dag 27 oktober van 10.30 tot
17.00 uur bij De Luifel, Dorps-
straat 11.

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

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

• Ik (vrouw 33) zoek i.v.m. mijn
werk een leuke/fijne woon-
plek in Zutphen of omgeving.
Wie kan mij helpen of heeft er
wellicht een tip voor mij? Tel.
(0181) 41 8487.

• Wilt u het gemakkelijk heb-
ben met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen! Tel. (0575) 52 67 84 of
0615102403.

• Lieverd, pak dit even voor
mij? Ja Ali, ik heb alle tijd!

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1343.

• Heb je het al gehoord?
Van 1602 tot 2002 is 400 jaar.
1, 2 en 3 november 2002. Heb
je deze data al in je agenda
vrijgehouden? Volgende week
meer!

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding op maandag-
middag en woensdagmiddag.
Bellen na 17.00 uur (0575) 55
2986.

• Met spoed gezocht: ± 35-50
m2 ruimte met krachtstroom;
door 55+ hobbyist, liefst om-
geving Laren, Harfsen, Vorden,
Almen. Tel. 06 53225888.

• Theater Onder de Molen,
zondag 10 november, 15.00
uur Theater Draad. Reserve-
ren via (0575) 55 69 87.

• Wim, gaan we vandaag met
de camper of mens-erger-je-
niet spelen?

• Teveel praatjes bij de koffie
gehad? Koop dan nu thee-
leutjes voor bij de groene
thee. Deze maand extra voor-
delig bij Wereldwinkel Vor-
den.

• Er is meer . . . open spiri-
tuele avond op 29 oktober
a.s. bij Pillen in 't Zwanewiek,
Zieuwentseweg 1, Lichten-
voorde. Aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur. En-
tree €5,-. Inlichtingen (0544)
37 57 08, zie artikel elders in
deze krant.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Europa's
culturele

hoofdstad?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, /uiphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en t/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de Echte Groenteman in ..

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 21 t/m zaterdag 26 oktober.

Pure verwennerij...

vang de banaantoetje
per stuk €

Heerlijke...

Elstar appelen
1,5 kilo 1J5
Blanke...

witlof
500 gram 039

Een lekkere creatie...

Chinese koolsalade
200 gram €

Rijp geplukt het lekkerst...

trostomaten
500 gram € 129
Niet mokke...

herfst-roerbak
400 gram

Extra stempel!

versgesneden boerenkool 400 9ra

De Echte
Groenteman Vorden

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

SPAART U AL MEE VOOR DE KEUKENHULPJES?

Te koop gevraagd:

Vrijstaande woning
in buitengebied van Vorden.

Eventueel woningruil mogelijk met
vrijstaande woning (nieuwbouw)

in kern van Vorden.

Tel: (0575) 45 29 83

DJM Bedrijfsdiensten
zoekt voor het Ulenhof College 't Hoge te Vorden

SCHOONMAAKMEDEWERKERS v/m
die gemotiveerd zijn, graag in teamverband willen werken,

voor 3 dagen per week (dagen overleg)

Bel voor informatie of afspraak onze bedrijfsleider

Jasper Koetsier (0571) 27 01 00 b.g.g. 06-21570679

Verhuur van
spinhoogwerker
Prijzen per:
dag € 172.55
weekend € 260.00
week € 833.00
inclusief BTW

Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

BREIEN!
Voor nieuwe wintergarens

en breiboeken:
kom naar Warnsveld!

Profiteer van onze opruiming
van verschillende zomergarens.

Nu met 50% korting!

interieuradviseur•

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



„Puur geluk"
ij

Lineke

1 12 oktober 2002
Si 4930 gram, 54 cm.
Rs
| Met z'n zessen wordt alles nog leuker!

Robbert van der Pas en Margriet van Lingen
Judith, Paul en Emiel

B

Het Leemgoor 14
7251 VP Vorden
Tel. (0575) 55 30 51
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Je bent een groot wonder, lief en klein,
waar we heel erg blij en gelukkig mee zijn.

vt

% Welkom lieve
H

Isa
Isa Maria Elisabeth

| 16 oktober 2002.
1
K
J; Freddy, Mariska en Dirk van Ditshuizen

i
Weppel 2
7251 VW Vorden
Tel. (0575) 55 44 21

X

f! Wilt u Isa komen zien, bel dan even, anders slaapt ze
\ misschien. Wij rusten van 12.00 tot 15.30 uur.

*
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Op 31 oktober a.s. zijn wij
f*'f.

H.H. Eggink
f r>
'i &

R. Eggink-Klein Winkel
t

50 jaar getrouwd.i
Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkin-
deren te vieren op vrijda 1 november a.s. in

| Café-Restaurant „Den Bremer", Zutphen-Em-
J merikseweg 37 te Toldijk.
»/

Receptie van 19.30 tot 21 .30 uur.
f!

' Oktober 2002
• i

Uselweg 15, 7233 SJ Vierakker
»
«>

- r.

Voor a/üyof m 'n vn'end.
Dichtbij of op afstand.

Yvonne
Hans Fortgens

1 5 april 1 962 16 oktober 2002

Verslagen, verdrietig en vol vragen zijn wij na het over-
lijden van onze zo lieve Hans.

Wichmond: Yvonne van den Heuvel
Warnsveld: WAO. Fortgens-Opstelten

Zutphen: Anton Fortgens

Lindeselaak 30
7234 TB Wichmond

De crematie heeft plaatsgevonden dinsdag 22 oktober.
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Met leedwezen hebben bestuur en medewerkers van
de gemeente Vorden kennis genomen van het plotse-
ling overlijden van oud-medewerker, de heer

J. Fortgens

In de vele jaren die hij voor de gemeente Vorden werkte,
hebben bestuur en medewerkers van de gemeente in
hem een zeer gewaardeerde collega gehad.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Vorden, 23 oktober 2002.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

De secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
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jp,.~ Ondanks haar intense wil om samen
Jr|Q|fc met ons te leven en voor ons te zorgen

heeft ze ons toch onverwacht, in alle
m '** rust verlaten mijn lieve vrouw, onze

moeder en allerliefste oma

Janna Hendrika Memelink-Bannink
Jannie

op de leeftijd van 57 jaar.

Jan Memelink

Wouter en Desir ée
Laura t
Sanne

Gerard en Sylvia
Koen
Nino

Annie en Bernard
Devi
Lindy

20 oktober 2002

Almenseweg 15
7251 HM Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 23 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.

Na een periode van afnemende gezondheid is in alle
rust van ons heengegaan onze lieve zorgzame moe-
der en oma

Gerritje Johanna van Ark-Berenpas
weduwe van Garrit van Ark

op de leeftijd van 85 jaar.

Jan van Ark
Dinie van Ark-Gotink
Ronald en Renske
Paul

Betty Bargeman-van Ark
Gerrit Bargeman
André en Pamela
Hans

Vorden, 1 7 oktober 2002
„De Wehme"

Correspondentieadres:
G.J. van Ark
Wilden borchseweg 19
7251 KB Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onverwacht is overleden onze lieve zuster, schoon-
zuster en tante

Gerritje Johanna Berenpas
weduwe van Garrit van Ark

op de leeftijd van 85 jaar.

G. Berenpas
H. Berenpas-Eyerkamp
J. Berenpas
G. Berenpas-Bouwmeester
G.J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
Neven en nichten

Vorden, 1 7 oktober 2002

Verdrietig vernamen wij dat onze vriendin

Gerritje van Ark-Berenpas

plotseling is overleden.

Wij zullen haar erg missen.

G. Klein Geltink
G. Groot Bramel
R. Wissink

Vorden, oktober 2002

Een trouw lid is van ons heengegaan

Gerritje Johanna van Ark-Berenpas

Bestuur en leden
H.V.G. Wildenborch

Vorden, oktober 2002

Met verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinne-
ringen, delen wij u mede dat, na een veelbewogen le-
ven en een periode van afnemende gezondheid, in zijn
eigen vertrouwde omgeving in alle rust is overleden
onze lieve vader, opa en 'ouwe' opa

Peter Veldhuis
weduwnaar van Wilhelmina Oldenampsen

en levensgezel van HJ. Meulenbrugge-Wentink t

* Doesburg,
12 september 1908

t Vorden,
14 oktober 2002

Bert en Marian Veldhuis
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 1
3381 AD Giessenburg

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaats-
gevonden.

In plaats van kaarten

Het is met het leven
als met een redevoering:
het komt meer op de inhoud
dan op de lengte aan.

E. Saurillard

Met intens verdriet en ongeloof delen wij u mede dat,
na een veelbewogen en afwisselend leven, plotseling
van ons is heengegaan

mijn innig geliefde zoon,
onze innig geliefde broer en zwager

Robert Graham Breukink

Cape Town, Velp,
8 april 1964 11 oktober 2002

Lida Breukink-Homeijer
Hendrik Jan Breukink
Elizabeth en Theo Dahl

Mevr. A. Breukink-Homeijer
Mispelkampdijk 28
7251 DC Vorden

De plechtigheid heeft reeds in besloten kring plaats-
gevonden.

• 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 A-. /
Telefoon (0575) 55 29 28



ULLETIN V

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

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

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op donderdag 24
oktober 2002 om 20.OO uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Bestuurlijke fusie openbare scholen samenwerkingsverband

IJsselgraaf
• Wijzigingen begroting 2002
• Beleidsnota 'GeWOONweg gelukkig in Vorden'
• Kredietaanvraag uitvoering aantal maatregelen in de sporthal
• Krediet voor aankoop borstelfabriek Havo
• Najaarsrapportage
• Vragen CDA-fractie over asielzoekersbeleid

Bestuurlijke fusie samenwerkingsverband IJsselgraaf
Door de bestuurlijke fusie van het openbaar onderwijs in het
samenwerkingsverband IJsselgraaf ontstaat eenzelfde relatie van
de gemeente met het openbaar onderwijs als het bijzonder onder-
wijs. De bestuurlijke fusie is gepland op l januari 2003. De fusie
heeft financiële gevolgen die beschreven staan in een voortgangs-
notitie. De kosten zijn geraamd op € 88.312,-. Burgemeester en
wethouders vragen de raad in te stemmen met de plannen.

Wijzigingen begroting 2002
Burgemeester en wethouders stellen de volgende wijzigingen in
de begroting voor:
• Na een wervingsactie in het voorjaar heeft de brandweer Vor-

den zeven nieuwe aspirant-brandwachten benoemd. De oplei-
dings- en loonkosten voor 2002 bedragen € 10.400,- en de kos-
ten voor de kleding en uitrusting zijn berekend op € 8.400,-.

• Op het gemeentehuis is de formatie voor de sector Samenle-
ving, die in de units gevestigd is, uitgebreid. Dit heeft een uit-
breiding, aanpassing en herschikking van de werkplekken tot
gevolg. Kosten € 7.000,-. Ook zijn twee nieuwe computerwerk-
stations nodig. Kosten € 4.000,- en voor opleidings- en trainings-
kosten is € 6.000,- geraamd. In een eerder stadium heeft de raad
al € 4.000,- beschikbaar gesteld, maar € 13.000,- extra is nog no-
dig.

• Representatie- en vergaderkosten, onderdeel kerstpakketten
€1.300,-.

Beleidsnota 'GeWOONweg gelukkig in Vorden'
Uitgangspunt van de beleidsnota is in de toekomst beter in te
kunnen spelen op de woonbehoeften van de inwoners, zodat hen
in al hun levensfasen een qua type en locatie geschikte woning
aangeboden kan worden. In Vorden is vooral vraag naar wonin-
gen van jongeren en ouderen van binnen de gemeente en van
mensen van buiten de gemeente die zich in Vorden willen vesti-
gen. De gemeente vindt het van groot belang jongeren binnen de
gemeente te houden en wil dan ook een deel van het woning-
bouwprogramma op deze groep afstemmen. Daarnaast richt de
gemeente zich op de bouw van huisvesting voor ouderen, in de
nabijheid van voorzieningen. Deze groep laat dan weer woningen
achter die geschikt zijn voor een jongere leeftijdsgroep. Enkele
andere beoogde maatregelen om wonen in Vorden voor de inwo-
ners te verbeteren zijn: waar mogelijk bouwgrond aan te bieden
aan mensen met een binding met Vorden en splitsen van wonin-
gen in het buitengebied, zodat ze door meerdere mensen/huis-
houdens bewoond kunnen worden.

Kredietaanvraag uitvoering maatregelen sporthal
Voor de verlening van de gebruiksvergunningen aan de sportzaal
en de aangrenzende peuterspeelzaal is een pakket van eisen opge-
steld. Verschillende maatregelen zijn nodig, waaronder het ver-
vangen van de noodverlichtingarmaturen, vervangen en/of bij-
plaatsen van armaturen met de pictogrammen 'uit' of vluchtweg-
aanduiding, het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie en
het uitvoeren van deuren als nooduitgang. Burgemeester en wet-
houders stellen voor hiervoor een bedrag van € 32.000,- uit te trek-
ken.

Krediet voor aankoop borstelfabriek Havo
Burgemeester en wethouders stellen voor een krediet van
€ 660.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van de borstel-
fabriek Havo. De aankoop past in het streven van de gemeente om
toe te werken naar een passende herinvulling van het terrein.
Voor de tussenliggende tijd denkt de gemeente aan verhuur aan
derden om de jaarlijkse exploitatiekosten op te vangen.

Najaarsrapportage
In de najaarsrapportages geven de verschillende afdelingen van
de gemeente de voortgang aan van de onderwerpen die in het
voorgaande Meerjarenbeleidsplan staan, alsmede van de geno-
men raadsbesluiten.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spre-
ken over een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u mag bij een besluitvor-
mende vergadering niet een onderwerp aan de orde te stellen dat
op de agenda staat. U kunt u uiterlijk woensdag voor de raadsver-
gadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B.
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt
spreken.

'ELEID VOOR TOEKENNEN EREPENNING
GEMEENTE VORDEN

De gemeente Vorden stelteen erepenning in! De gemeente wil daarmee
haar erkentelijkheid aan inwoners die zich op een bijzondere wijze inzet-
ten voor de Vordense gemeenschap uitdrukken. Voor de toekenning er-
van hebben burgemeester en wethouders beleidsregels, beoordelingscri-
teria en een aanvraagformulier ontworpen. Vanaf 24 oktober tot en met
20 november 2002 kunt u de stukken, gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, inzien bij de sector samenleving (units) en uw ziens-
wijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

OP (TOERISTISCH OVERSTAP PUNT) IN TOP

Vanaf deze week is het (tijdelijke) Toeristisch Overstap Punt in Vorden ge-
reed. Met het TOP wordt het toeristisch verkeer naar een vast punt geleid.
Bezoekers aan Vorden kunnen bij het TOP parkeren en vanaf daar heel
makkelijk op verschillende fiets-, wandel- en skeelerroutes overstappen.
Ook ligt het vlakbij de nieuwe men- en ruiterroutes. Een definitief TOP is
gepland in het nog verder te ontwikkelen recreatiegebied de Poort tot het
Groote Veld. Het tijdelijke TOP is ingericht bij de toegangsweg naar het
zwembad In de Dennen. In de Achterhoek en Liemers komen ongeveer
30 Toeristische Overstap Punten. Het TOP in Vorden heeft dezelfde bij-
zondere vormgeving als de andere TOP's in de Achterhoek en Liemers. Ze
zijn te herkennen aan een speciaal vormgegeven zuil, een informatie-
bord en er is een rustgelegenheid. Aan de doorgaande wegen in Vorden
komen duidelijke borden die leiden naar het Overstap Punt. Op de foto
is de firma Bavro uit Waspik, die alle TOP's heeft gebouwd, druk in de
weer met de inrichting van het Vordense TOP.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de Oost-Gelderlandrit van de Graafschaprijders is de:
- Eikenlaan op vrijdag 25 oktober 2002 vanaf 15.00 uur tot en met zater-

dag 26 oktober 2002 gedeeltelijk afgesloten
- Deldensebroekweg op zaterdag 26 oktober 2002 vanaf de Hengelose-

weg tot de inrit van perceel Deldensebroekweg 2 afgesloten
- Wientjesvoortseweg op zaterdag 26 oktober 2002 vanaf de Oude Borcu-

loseweg afgesloten.

UIS-AAN-HUISINZAMEUNG GROF SNOEI- EN TUINAFVAL

Voor de tweede keer dit jaar wordt in de bebouwde kom van Vorden,
Wichmond en Kranenburg het grof snoei- en tuinafval huis-aan-huis op-
gehaald. Op dinsdag 29 oktober 2002 kunt u dit afval aan de weg zetten.
Inwoners van het buitengebied kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 ok-
tober telefonisch aanmelden bij de Afval-Informatie-lijn van Berkel
Milieu; telefoon 0575-545646. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30
en 13.00 tot 16.00 uur. Snoei- en tuinafval kunt u ook elke 2e zaterdag van
de maand gratis wegbrengen naar het Afvalbrengpunt aan het Hoge 65
in Vorden en elke 4e zaterdag van de maand naar het Afvalbrengpunt
aan de Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen. Geen zakken met tuin- en
bladafval! Beide Afvalbrengpunten zijn open van 13.30 -16.30 uur.

Aanbiedingsregels:
Uw snoei- en tuinafval wordt alleen meegenomen als u het aanbiedt vol-
gens de volgende regels:
- Het snoei- en tuinafval uiterlijk 07.00 uur

aan de openbare weg plaatsen.
- Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer

dan l,5 m.
- Takken gebundeld met touw aanleveren.
- Bundels niet zwaarder dan 25 kg.
- Totale volume maximaal 2 m3.
- Blad- en grasafval alleen in de speciale papieren

gft-zakken. Deze zakken, bedoeld voor de groene
container, zijn bij de meeste supermarkten te koop.

- Geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm.
Als uw snoeiafval niet is weggehaald, kunt u tot uiterlijk woensdag 30
oktober de AfVal-InformatieLijn van Berkel Milieu bellen.



&W VORDEN VERKLAART ZIENSWIJZEN BETROKKENEN
INZAKE BOUWPLANNEN DE WEHME ONGEGROND EN

VRAAGT GEDEPUTEERDE STATEN OM TOESTEMMING VOOR
DE BOUWPLANNEN

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben vorige week een nieu-
we stap gezet in de vergunningprocedure voor de uitbreiding/verbouw
van woonzorgcomplex De Wehme. Zij hebben de zienswijzen van de ver-
schillende betrokkenen, die zijn ingediend na de terinzagelegging van de
plannen, ongegrond verklaard en gaan op korte termijn een zogenaam-
de 'verklaring van geen bezwaar' aanvragen bij gedeputeerde staten.
Volgens B&W is het bouwplan op zorgvuldige wijze ruimtelijk ingepast
en planologisch aanvaarbaar. Als gedeputeerde staten de verklaring
afgeeft en daarmee de plannen goedkeurt, kan de gemeente tot afgifte
van de bouwvergunning aan De Stiepel overgaan.

Vanuit organisatorisch oogpunt is nieuwbouw noodzakelijk voor De
Wehme. Met de bouwplannen kan het complex de geplande 24 nieuwe
verpleegplaatsen realiseren. Daarnaast is het met het oog op de verander-
de zorgverlening de bedoeling de (on)zelfstandige woonruimten in het
oudere gedeelte van het complex te vervangen door 26 zelfstandige se
niorenappartementen in de huursector. In verband met de organisatie
van de zorgverlening en de (sociale) veiligheid is een belangrijk uitgangs-
punt voor de bouw dat de woningen en de verpleegruimten van binnen-
uit onderling bereikbaar zijn. In de huidige bouwplannen, die onder
meer tot stand zijn gekomen na inspraak van de bewoners van de wonin-
gen aan de Pastorieweg, worden de verpleegplaatsen gerealiseerd in het
oude deel van het hoofdgebouw aan de voorzijde van het complex en al-
le in totaal 42 vervangende seniorenwoningen staan gepland op het ach-
terste terreindeel (Pastorieweg). Als eerste worden deze woonruimten ge
realiseerd. Daarna volgt de verbouw van het oude deel van het complex
aan de voorzijde. Op deze manier kan De Wehme blijven voorzien in de
huisvesting van alle bewoners.

Bestemmingsplan/vrijstellingen
Het nieuwe bouwplan wijkt op een aantal punten af van de voorschriften
in het bestemmingsplan:
1. de geplande hoofdbebouwing heeft een andere vorm dan de op de be

stemmingsplankaart aangegeven (bestaande) hoofdgebouwen;
2. de goothoogte en hoogte van het bouwplan overschrijden op een aan-

tal plaatsen het maximum van 8 m respectievelijk 9,5 m;
3. de geplande bebouwing leidt tot een overschrijding van het toegestane

bebouwingspercentage van 30%;
4. het vergroten van bejaardenwoningen tot woongebouwen van twee en

plaatselijk drie woonlagen.
De meeste afwijkingen blijven nog ruim binnen de 25%-vrijstellingsmar-
ges in het bestemmingsplan. De afwijkende goothoogte en dakhoogte be
perken zich bovendien tot alleen een gedeelte centraal op het complex.
Anderzijds zijn langs de buitenzijde van het terrein de dakhoogten/goot-
hoogten aanzienlijk lager dan de toegestane maxima. Deze zorgvuldige
opbouw en situering van de bebouwing maken de vrijstellingen tot een
verantwoorde keuze. Alleen voor het plaatselijk bouwen in drie bouwla-
gen biedt het bestemmingsplan zelf geen vrijstellingsmogelijkheid, ook
al blijven de (goot)hoogten wél binnen de in het bestemmingsplan gege
ven marges. Deze vrijstelling is mogelijk met toepassing van artikel 19,
lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na het verkrijgen van de
'verklaring van geen bezwaar' van gedeputeerde staten.

LIËNTENRAAD WVG VAN START

Vorige week zijn de leden van de onlangs opgerichte Cliëntenraad voor
de Wet voorziening gehandicapten (WVG) van de gemeente Vorden voor
het eerst bij elkaar geweest. De bijeenkomst vond plaats in het Dorps-
centrum in aanwezigheid van de beleidsmedewerkers en wethouder Wi-
chers van de gemeente. In de Cliëntenraad zitten direct betrokkenen zo-
als vertegenwoordigers van de ouderenbonden, WVG-cliënten en familie
leden. Op de agenda stonden zaken als het kiezen van een contactper-
soon en een mogelijke voorzitter. Ook de frequentie van de bijeenkom-
sten kwam aan de orde. De leden van de Cliëntenraad praten hier
binnenkort verder over. Over de doelstelling van de Cliëntenraad waren
de aanwezigen het al snel eens. Het algemene doel is het bevorderen van
een goed gehandicaptenbeleid binnen de gemeente om zo de mogelijk-
heden van gehandicapten te verbeteren. Belangrijk hiervoor is een goede
advisering, informatieuitwisseling en samenwerking tussen de gemeen-
te en de Cliëntenraad te bereiken. Als er meer informatie is over de
Cliëntenraad informeren wij u hierover.

ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE ACHTERHOEK EN LIEMERS

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt op 31 oktober 2002 om 09.00 uur in het gemeente
huis in Aal ten een openbare vergadering.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Overleg met gedeputeerde de heer Van Boxem
• Reconstructie Achterhoek en Liemers:

- Resultaten workshops juni en september 2002
- Keuzevragen voor het op te stellen voor-ontwerpplan
- Voorstel zonering voor drie mogelijke varianten

• Voorstel inhoudsopgave van het voorontwerp Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
De vergaderstukken liggen inzage in het gemeentehuis Vorden. \

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vor-
den, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 25 oktober tot en met 6 december 2002 ter inzage een
melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: A.J. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden
van l oktober 2002, ingekomen 3 oktober 2002, waarbij hij meldt dat in de inrichting bij de varkensschuren 2
voedersilo's verplaatst zijn, l silo bijgeplaatst is, het huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk riool geloosd
wordt en er geen lozingen meer plaatsvinden op of in de bodem noch in de sloot, op het perceel plaatselijk be
kend Riethuisweg 4 te Vorden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbon-
den beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en ge-
ven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet milieubeheer kunnen belanghebben-
den, binnen zes weken na 25 oktober 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge
meester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie be-
zwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de
Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 MA Den l laag wen-
den met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

RIJSTELLING VOOR VERGROTEN GARAGE MISPELKAMPDIJK 4
m

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van art ikel 8, lid 7 sub b van het bestem-
mingsplan "Vorden west en zuid 1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een aangebouwde gara-
ge op het perceel Mispelkampdijk 4. Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte van het bijgebouw mogelijk. De
op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 24 oktober tot donderdag 7 november
2002 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ru imtel i jke ordening (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

'B ELEIDSPLAN UITVOERING BIJSTANDSWET TER INZAGE
•

Ieder jaar stelt de gemeenteraad een beleidsplan voor de uitvoering van de Bijstandswet vast. Vanaf 23 oktober
tot 13 november kunt u het ontwerp-beleiclsplan Abw, loaw en loaz 2003 gemeente Vorden inzien op het ge
ineentehuis (units) en uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

ERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Wildenborchseweg 18

Industrieweg 6
Het Hoge 1 5
Industrieweg 2

Kappen

Plaats
Wildenborch

aanvrager
K.J. van der Veen

A.J. Heitling
A. Willems
Bijenhof Fijnhout-
bewerking

aanvrager
AVN 't Onderholt

inhoud
- inpandig vergroten

woning
- bouwen carport
- veranderen woning
- plaatsen reclamezuil

inhoud
- afzetten 30 are els
-vellen 20 fijn sparren

vrijstelling
overgang naar
woomloeleinden

hoogte

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen /.es weken na bekendma-
kingvan deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergun-
ningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

MOOI MEEGENOMEN

i on 17^™ /



Voetbalvereniging huldigde
jubilarissen

Rabobank Graafschap-West
Succesvol in een bewogen jaar

Voorzitter Herman Vrielink met de jubilarissen Wilco Klein Nengerman, Rob Oplaat en Bert Becks

Zaterdagavond werd in de ver-
sierde zaal van 'De Herberg" de
jaarlijkse feestavond van de
voetbalvereniging Vorden' ge-
houden. Hoogtepunt vormde
de huldiging van een viertal
zilveren jubilarissen die door
voorzitter Herman Vrielink
werden toegesproken vanwege
de verdiensten voor de vereni-
ging.

Jan van Ark, die gedurende zijn
25-jarig lidmaatschap onder meer
tien jaar de voorzittershamer
heeft gehanteerd, kon vanwege
ziekte niet bij de huldiging aanwe-
zig zijn. Vandaar dat een bestu urs-
delegatie hem zaterdagmiddag in
het ziekenhuis heeft opgezocht en
heeft hem daar de versierselen
heeft overhandigd. Jan van Ark
heeft tijdens het voorzitterschap
(van 1980-1990) onder meer een
Activiteitencommissie opgericht.

Die commissie, inmiddels omge-
doopt tot 'Activiteiten Stichting'
heeft in de eerste jaren na de op-
richting via reclame, zoeken van

sponsors, bingo-avonden e.d. zo-
veel geld bijeen gebracht, dat in de
loop van de negentiger jaren het
clubhuis compleet met kleedka-
mers, cantine uit de grond werd
gestampd. Niet zo verwonderlijk
dat het bestuur van 'Vorden' be-
sloot er de naam 'De Ark' aan te
geven. Als een soort hommage aan
Jan van Ark. Momenteel is de
Stichting nog volop bezig om gel-
den voor een tribune bijeen te
brengen. Dat betekent dat elke
dinsdag een bingo-avond wordt
georganiseerd. Inmiddels hebben
er al elf honderd bingois plaats
gevonden!

Jubilaris Wilco Klein Nengerman,
oud- eerste elftal bezig, tevens be-
stuurslid, maakt zich onder meer
verdienstelijk als wedstrijdsecreta-
ris bij iVordeni. Bert Beek was in de
afgelopen 25 jaar onder meer 14
jaar penningmeester bij 'Vorden'.
Vorig jaar is hij daarmee gestopt
en werd hij opgevolgd door Ab
Hartelman, die volgende maand
tijdens de jaarvergadering offi-
cieel tot het bestuur zal toe treden.

Rob Oplaat de vierde jubilaris
heeft tijdens zijn voetballoopbaan
een paar keer zijn been gebroken,
waarna hij de scheidsrechtersfluit
ter hand nam. Hij fluit wedstrij-
den in de derde en vierde klas
KNVB. Hij is tevens secretaris van
de scheidsrechtersvereniging 'Zut-
phen en Omstreken'.

Tijdens zijn toespraak bracht
voorzitter Herman Vrielink de
bouwploeg dank, die onlangs een
nieuw dak op de cantine heeft aan-
gebracht. Genoemde 'Activiteiten
Stichting' zorgde voor de benodig-
de financiën. Overigens werd Vrie-
link deze avond zelf ook verrast.
Hij laat namelijk nooit een gele-
genheid voorbij gaan om de vele
vrijwilligers die de voetbalclub
'rijk' is te bedanken. Voor de da-
mes van de 'cantine-dienst' reden
de rollen eens om te draaien en de
voorzitter zelf voor zijn werk als
vrijwilliger in de schijnwerpers te
zetten. Herman Vrielink kreeg een
attentie aangeboden, terwijl Ans
Vrielink bloemen in ontvangst
mocht nemen.

Volleybal

Pelgrum Makelaars Dash - Vios
(Eefde) 3-0 en Krekkers (Maria-
parochie) 3-1
Donderdagavond 17 oktober speelde
PM Dash de eerste bekerwedstrijd
van het seizoen tegen Vios. De eer-
ste set ging het gelijk op maar
Dash trok aan het langste eind 25-
21. De 2e kreeg Dash het moeilijk.
De pass ging erg slecht net zoals de
serve. Al snel keken ze tegen een
achterstand van 21-12 aan, trainer
Henk Wahl nam een time-out, de
meiden gingen er weer tegen aan.
Mede door een erg goede service
beurt van Janneke van Heuven
werd deze set gewonnen met 25-22.

De laatste set was een kopie van de
eerste set, ze gingen weer gelijk op
maar konden op het einde toch de
punten maken en wonnen ook de
ze weer met 25-23.

Zaterdag 19 oktober speelde PM
Dash tegen de Krekkers in Maria-
parochie.

De eerste set ging het erg gelijk op
net als voorgaande wedstrijden
maar deze wedstrijd waren de da-
mes een stuk enthousiaster en dat
resulteerde in een setstand van 27-
25.

In de tweede set konden ze de druk
op de tegenstander vasthouden en
het werd 25-22. De pass liep goed
en met de service werden veel pun-
ten gescoord.

Ook de derde set was voor Dash 26-
24. Na een 3-0 voorsprong kregen
de dames het moeilijk in de vierde
set. Ze stonden al snel tegen een
achterstand aan te kijken. Ze pro-
beerden nog terug te komen maar
helaas ze verloren met 19-25. De
dames hadden een zeer goed ge-
voel ze gingen terug naar Vorden
met 4 punten. A.s. zaterdag speelt
Pelgrum Makelaars Dash thuis Ar-
ke Polux.

GLTO
Het AJK bestuur van de afdeling
Vorden-Warnsveld-Zutphen van de
GLTO organiseert zaterdagmiddag

26 oktober een demonstratie van
verschillende voersystemen bij
rundveebedrijven. Het vertrek is
bij Albert v.d. Brink aan de Lage
Lochemseweg 33 in Warnsveld.

PC de Graafschap
Bart Hartman Gelders Kampioen
S.G.W. Zaterdag 19 oktober waren
de Gelderse kampioenschappen
S.G.W. in.Hattem, daar behaalde
Bart hartman met Jemen in de
klasse M een Ie prijs.
Zaterdag en zondag 12 en 13 okto-
ber was er een dressuurwedstrijd
in Lochem daar behaalde Marieke
Rouwenhorst met Kaylie tweemaal
een Ie prijs in de klasse B met 169
en 170 punten. Frederieke Gotink
met Amber tweemaal een 2e prijs
in de klasse M2 met 158 en 153
punten. Lisanne Schippers met
Pica een Ie prijs met 166 punten
en een 2e prijs met 161 punten in
de klasse L2. Elodie Stokman met
Aifhia een Ie prijs in de klasse Zl
met 183 punten.

De algemene ledenvergadering
van de Rabobank Graafschap-
West werd afgelopen week druk
bezocht. In zijn openings-
toespraak memoreerde de
voorzitter, de heer Hakvoort,
de belangrijkste gebeurtenissen
in het afgelopen jaar.

Ingrijpend was natuurlijk de MKZ-
crisis welke ons land in het voor-
jaar van 2001 trof. De terroristi-
sche actie op 11 september was
een ramp die zijn gelijke niet kent
en waarvan de gevolgen nog dage-
lijks merkbaar zijn.

Voor de bank zelf was het afge-
lopen jaar de ingebruikname van
het vernieuwde en uitgebreide
centrale kantoor in Vorden een
hoogtepunt. Ook de invoering van
de euro vroeg veel extra aandacht.
Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank, lichtte de jaarcijfers toe.
Het balanstotaal van de bank steeg
in 2001 met ruim 25 miljoen euro,
een stijging van 6,9%. Vanuit de
vergadering werd gevraagd om
een toelichting op de gestegen
kosten. Deze zijn vooral veroor-
zaakt door hogere personeels-
kosten en de extra kosten die ge-
maakt moesten worden voor de
nieuwbouw, zoals tijdelijke huis-
vesting en extra beveiligingsmaat-
regelen. Tijdens de vergadering
werd afscheid genomen van de
voorzitter de heer Hakvoort. Na 25

jaar bestuurslid van de Rabobank
te zijn geweest vond hij het tijd
om de voorzittershamer over te
dragen. Vice-voorzitter de heer
Mantel prees de deskundigheid en
de grote inzet van de heer Hak-
voort. Als nieuw bestuurslid werd
de heer Borgman uit Vierakker
benoemd. De heer Ormel was af-
tredend en herkiesbaar. Hij werd
herbenoemd.

Na het officiële gedeelte werd een
presentatie gehouden door het
reisbureau van de bank. Hiervoor
waren in de pauze nog veel belang-
stellenden naar Hotel Bakker geko-
men waardoor de zaal helemaal
bezet was. De heer Piet Visser van
Impala Tours gaf uitleg over de ve-
le mogelijkheden welke zijn reis-
organisatie biedt. Hij roemde het
reisbureau van de Rabobank van-
wege de ervaren en zeer deskundi-
ge reisadviseurs.

Hierna deed reisadviseur Tiny Ko-
ning van het Rabobank Reisbu-
reau verslag van haar boeiende sa-
fari door Botswana. Zij vertelde op
heel enthousiaste wijze over de in-
drukwekkende belevenissen die ze
had meegemaakt. Safaribegeleider
Johann Röscher was voor deze ge
legenheid vanuit Zuid-Afrika over-
gekomen om de aanwezigen boei-
ende en leuke belevenissen uit de
bush te vertellen. Hij deed dit in
zijn eigen taal, het Zuid-Afrikaans.

Zangdienst Dorpskerk
Op zondagavond 27 oktober
wordt er in de Dorpskerk een
zangdienst gehouden onder
het motto Vorden zingt op
verzoek'.

De gezongen liederen zijn dus
allemaal op aanvraag binnen-
gekomen en zijn afkomstig uit
diverse bundels zoals het liedboek
Joh. de Heer en Opwekking.

Ds JA Woudenberg uit Apeldoorn
zal een korte overdenking ver-
zorgen en dhr. W. Kuipers zal het
orgel bespelen. Hij zal vooraf al
een aantal fraaie liederen ten ge-
hore brengen.

Verder is er een boeken uitleen-
tafel en is er na afloop koffie
drinken in het kerkelijk centrum
'de Voorde'.

Thijs v Amerongen sterk
in veldrit te Enschede
Thijs v Amerongen reed ijzer-
sterk in de G.O.W. veldrit te En-
schede.

In de eerste regioveldrit reed Thijs
in een gecombineerde wedstrijd
goed met de eersten mee, tussen
de Amateurs reed hij naar een 2e
plaats, dit alles gebeurde in een
eindspurt met de oud K.N.W.U.-
selectielid Thijs Volker uit Eiber-
gen.
De R.T.V.er Martin Weijers uit het
Gelderse Hengelo werd 3e.
Bij de Nieuwelingen won de
R.T.V.er Richard Sleumer, ook uit

Vorden afkomstig, hij moet nog
veel leren en komt dan ook juist in
deze wedstrijden goed tot zijn
recht.
De Vordense Gretha kl Brinke won
gemakkelijk bij de dames, Rudi Pe-
ters reed bij de veteranen naar een
4e plaats.
De R.T.V. organiseert op zondag-
morgen 17 november de G.O.W. op
het Kamphuizen aan de Wilden-
borgseweg. Een ieder die het cros-
sen wil zien en/of zelf wil proberen
is van harte welkom.
Bij voldoende inschrijving zal er
ook een jeugdwedstrijd zijn.

Schilderijen Rineke Marsman
in galerie Agnes Raben
Zondag 27 oktober wordt in
de galerie van Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20, de expositie
geopend van kunstenares Rineke
Marsman (geboren in Broekland
in 1955).

Zij zal zelf bij deze opening aanwe-
zig zijn. In de schilderijen van
Marsman, die vanaf 1996 ontston-
den, domineerde de kinderfiguur
of het kinderportret. Na de ontdek-
king van een monumentaal boek
'Le Memorial des Enfants' dat in
Frankrijk werd gepubliceerd en
dat een beeld geeft van omgeko-
men joodse kinderen, heeft Rineke
Marsman lange tijd daarin gepu-

bliceerde foto's als uitgangspunt
voor de schilderijen genomen. De
expositie van Rineke Marsman
duurt van 27 oktober t/m 8 decem-
ber 2002.

De komende maanden staan er
nog enkele exposities in de plan-
ning: van 24 november 2002 t/m
18 januari 2003 de expositie 'siera-
den en tassen' van de ontwerpster
Maria Hees. Zaterdagmiddag 30
november geeft zij in galerie
Agnes Raben een lezing over haar
werk. Vanaf 15 december 2002 t/m
18 januari 2003 zijn er in de gale-
rie tekeningen te zien van Omid
Moshksar.



We hebben ze alvast een
kruidenbad gegeven.

Gebraden gehakt
met ui, 1 00 gram €

Gehakt
cordon bleu's
5 stuks + 5 punten gratis €

Uienvink
100 gram €

A
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Gemarineerde runderreepjes 4 34
100 dram € l •100 gram

Lunchsalade
700 gram

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
'lel. (0575) 55 1321

v o f

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Kijk

voor

nieuws

ook

op:

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200Mhz, 128 MB SDRAM, 32 M8TNT2, 40 GB HDD
AMD XP 1600+, 256 M B SDRAM, 32 M8.TNT2MQ GB Harddisk
AMD XP 1800+, 256 M B SDRAM, 32 MB TNT2,:60 GB Harddisk
AMD XP 2100+, 256 MB DDR, 32 :MBTNT2, 60 GB Harddisk

TopPC
AMD XP 1600+, 128 MB, GF2 64 MB, 40 GB 7200 Harddisk
AMD XP 1800+, 256 MB,:GF2 64 MB,;60 GB 7200 Harddisk
AMD XP 2100+, 256 M8.DDR, GF4 64 MB DDR, 60 GB 7200 HDD

v.a. € 649,-
11 € 649,-

€699,-
€ 779,-
€849,-

€ 759,-
€ 759,-
€839,-
€ 939,-

v.a.

Luxe Miditower ATX, Sound, 16 x 48 DVD / 52 x CDRom, 100 Mbit Ethernet,
1,44 MB Diskdrive, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheel Muis.

xUSB,

Actie:
Novita 17 inch Monitor, 72 kHz, TCO '99, 3 Jaar Garantie: € 139,-
Novita 19 inch Monitor, 96 kHz, TCO '99, 3 Jaar Garantie: €199,-

^̂ ••BBd Opties:
TFT monitor € 439,- • 40x12x48 CD-FteWnter € 69,- • Logitech Cordless Desktop € 7i),

• 56K6 Pci modem € 17,- • Mustek ScannertTS;- • 600W speakers € 2
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60

Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Uniek in Nederland

KANTOORMEUBELS
Nieuw, gebruikt, B-keus.

Enorme keuze en voordelig!

WOONMEUBELS
Keukenstoelen en tafels, (comp.) buro's,
vele linnen- en opbergkastjes, bedden,

boekenkasten, burostoelen, slaapbankjes,
enz. enz. Alles tegen BODEMPRIJZEN.

l
KUIJK's MEUBELBEURS

MERCATORSTRAAT12
7131 PX LICHTENVOORDE

Deze week

Waldkorn
donker of licht € 1.60

Weekendaanbieding

Bobo's
(mini Vordcnsc hollen)
€ 0.50 per stuk

O halen JL betalen

Ciabatta van € 0.58 voor €

^red Bosvel'
Specialiteit:

zwanenhalzen

0.40
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATER1E

Fred Bosvelt
Burg. Cialleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax(0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Eindejaarsactie Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

Al 118 kaartjes uitgedeeld
voor kerstcircus

De eindejaarsactie van Super
de Boer Wilbert en Yvonne Gro-
tenhuys loopt uitstekend. In de
eerste volle week heeft men in-
middels 118 toegangsbewijzen
uitgedeeld.

De eindejaarsactie werkt heel een-
voudig. Bij de aankoop van hun
boodschappen ontvangen de klan-
ten een envelop. Vervolgens spaart
men net zolang de kassabonnetjes

totdat men in totaal voor honderd
euro aan boodschappen heeft
gedaan. Deze kassabonnen stopt
men dan in de envelop welke daar-
na kan worden ingeleverd bij de
infobalie van Super De Boer.

Wilbert Grotenhuys raadt de men-
sen die graag naar het circus wil-
len aan om zo snel mogelijk met
het sparen van de kassabonnetjes
te beginnen. 'Per keer kunnen er

zevenhonderd mensen komen
kijken.

Het aantal kaarten is dus beperkt',
zegt hij. De kassabonnenactie loopt,
zolang er kaarten voorradig zijn,
tot en met zaterdag 28 december.

Dus vraag buurman, buurvrouw,
familie, etc voor kassabonnen en ga
gratis met het hele gezin naar het
Kerst Wintercircus.

Velocitas 11 in het nieuw

ENDA V O R D E N
OKTOBER
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.

22 Chr. Vrouwenbeweging Passa-
ge. Ikon en de Wilde Ganzen

22 Klootschieten bij de Vordense
Pan

23 HVGWichmondJubileumavond
23 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
23 Herhalingslessen EHBO -

Dorpscentrum
23 ANBO Klootschieten bij de Klei-

xne Steege
24 PCOB Lezing Jaap v.d. Broek

met dia's reis Indonesië
24 HVG Dorp. Thema-avond
28 Bridgeclub in 't Dorpscentrum
29 Klootschieten bij de Vordense

Pan
30 Handwerkmiddag in de Wehme
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
30 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje'
30 HVG Linde. Lezing met dia's

Achterhoek

olitie varia GROEP VORDEN

Na drie seizoenen gespeeld te
hebben in shirts aangeboden
door hoveniersbedrij f J. Bleu-
mink, heeft het lle team van
Velocitas voor komend seizoen

een nieuwe shirtsponsor.
Restaurant Asya, met o.a. vestigin-
gen in Vorden en Hengelo, heeft
het lle team van zaalvoetbalvere-
niging Velocitas een nieuw wed-

strijdtenue aangeboden.
De spelers van dit team zijn zeer
blij met deze nieuwe wedstrijdte
nues en hopen ook in het seizoen
2002/2003 weer goed te presteren.

Milieu
In de gemeente Vorden is een gei-
tenmelkveehouderij geverbaliseerd
ter zake het onjuist opslaan van
meststoffen.

In de gemeente Vorden is een
bloemist geverbaliseerd ter zake
het niet juist opslaan van compost.

In de gemeente Vorden is een
houtverwerkingsindustrie gever-
baliseerd ter zake het niet laten
keuren van een ondergrondse
tank.

Vrijdag 11 oktober
Op de Ruurloseweg heeft de be-
stuurder van een personenauto
een ree voor de auto gehad. Plotse
ling staken twee reeën de weg
over. De bestuurder kon één van
de reeën niet meer ontwijken en
kreeg deze tegen de linker voorzij-
de van de auto. De ree overleefde
de aanrijding niet.

Zaterdag 12 oktober
Tijdens de motorsurveillance is er
gecontroleerd op snelheid binnen
de bebouwde kom (50 km/uur). Elf
bestuurders bleken te hard te rij-
den en hebben een boete gekre-
gen. De hoogst gemeten snelheid
was 81 km/uur. Ook is er beboet
voor het niet dragen van de auto-
gordel.

Zondag 13 oktober
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op alcoholgebruik. Van de
56 gecontroleerde bestuurders
bleek niemand teveel te hebben
gedronken.

Maandag 14 oktober
Op diverse lokaties binnen ons
werkgebied is tussen 10.00 en
15.00 uirr is gecontroleerd op
snelheid middels de laserpatrol.
In totaal zijn zo'n 200 voertuigen
gecontroleerd. Er is twintigmaal
proces-verbaal opgemaakt voor
het overtreden van de maximum
snelheid.

Na afloop van het Lindese feest
zijn bij een woning aan de Schutte
straat, twee buitenlampen vernield.

Dinsdag 15 oktober
Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan tussen een tractor met
aanhangwagen en een personen-
auto. De bestuurder van de tractor
reed over de Zutphenseweg. Op
een gegeven moment schoot de
aanhangwagen los van de tractor
en reed tegen een aldaar gepar-

keerde staande auto. De aanhang-
wagen kwam tot stilstand tegen
de linkerflank van de auto. Beide
voertuigen raakten beschadigd.

Woensdag 16 oktober
Bij een bloembinderij, gevestigd
aan de Zutphenseweg, zijn twee
grote betonnen sierpotten om-
vergetrokken. Een van de potten is
geheel vernield, de andere is ge-
barsten. Waarde per pot ongeveer
400 euro.

Ook zijn er vernielingen gepleegd
bij de woning naast deze bloem-
binderij. Bij deze woning zijn twee
glazen lampen met een doorsnede
van ongeveer 50 cm kapotgesla-
gen.

In 'het Contact' van vorige week
werd door de politie een beroep ge
daan naar getuigen van de poging
van tasjesroof op de Burgemeester
Galleestraat. De politie laat u we
ten dat er twee daders zijn opge
pakt. Ze hebben bekend.

Bij het station van Vorden is een
fiets gestolen. Het gaat om een
damesfiets die afgesloten was ge
stald in de fietsenrekken. Waarde
ongeveer 250 euro.

Tijdens de surveillance zijn er di-
verse processen verbaal uitge-
deeld. Dit was o.a. voor het niet
handsfree bellen en voor het over-
treden van de maximum snelheid.

Donderdag 17 oktober
Tussen 16.30 en 17.00 uur is er
gecontroleerd op het gebruik van
alcohol. In totaal zijn 55 bestuur-
ders gecontroleerd. Geen van hen
had teveel gedronken, wel gaven 8
bestuurders aan te hebben gedron-
ken, maar allen bleven onder het
wettelijk toegestane promillage.

Op de Baakseweg heeft een be-
stuurder een ree voor zijn auto ge
had. De eerste ree die overstak kon
hij ontwijken, maar er volgde een
tweede ree. Deze kon hij niet meer
ontwijken en de ree werd aangere
den. De ree overleefde de klap niet.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van 10 oktober
Gevonden: geen
Verloren: mobiele telefoon, KPN
Swing 200.

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



De Vordense huisartsen geven weer ge-
legenheid tot het verkrijgen van de
jaarlijkse

griepvaccinatie.
U bent welkom op

maandag 28 oktober
en maandag 4 november
van 19.OO tot 20.00 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. Con-
tant te voldoen.
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Mededeling

Voor velen onverwacht
maar voor ons over nagedacht.

Op 1 november stopt
Paardensportcentrum "Baak"

met manege lessen.

De manege wordt omgevormd tot
Rij-Pension-Stal "Baak"

waar weer ruimte is voor:
* africhting
* training

* privé lessen
* groeps lessen

Tevens nodigen wij u uit op
1 november vanaf 20.00 uur

voor een kopje koffie
in onze kantine,

om het 10-jarig bestaan
van Paardensportcentrum "Baak"

te vieren en de komende jaren
toe te juichen.

PAARDENSPORTCENTRUM

"BAAK"
Wendy en Wilfred Ankersmit-Barnstijn

Langendijk 3 - 7223 KE Baak
Tel. (0575)44 1803

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Van 28 oktober t/m 2 november 2002

TASSENACTIE
bii Suoer de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuvs

Een heel Waldkornbrood
een heerlijk donker brood waar niet op een graantje is gekeken

Davelaar jodenkoeken
de lekkerste jodenkoek van Nederland in het gele blik

8 stuks voorgebakken Kaiserbroodjes
lekkere broodjes om thuis af te bakken en warm op tafel te serveren

6 stuks zachte witte bollen
lekkere witte broodjes voor de lunch of snel even tussendoor

Gelders rozijnenbrood 600 gram
een ouderwets rijkelijk gevuld vruchtenbrood

€

€

€

€

€
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99

NORMALE PRIJS € 7.92

550
•

• ' is dit voordeel in % 3 U, Ouw voordeel deze week in centen €

De tas kunt u van 21 t/m 26 oktober al komen halen om deze de daarop volgende
week te komen vullen.

Let op: alleen korting tegen inlevering van de tas!

SUPER DE BOER YVONNE EN Wil .BERT GROT MHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden •Telefoon (0575) 55 27 13
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interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DJ/W Bedrijfsdiensten

zoekt voor het Ulenhof College 't Hoge te Vorden
SCHOONMAAKMEDEWERKERS v/m

die gemotiveerd zijn, graag in teamverband willen werken,
voor 3 dagen per week (dagen overleg)

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

T
OPGEROLD

STAAT NETJES!

TOOLPACK ROLTAS
Handig* oprol t* s voor het opbvrgan «n
m*«n*m«n van k kin» g»r»*dschapp*n

95
VOOR

U vindt om ook op: www.cnorm.i

EN ONS ADVIES KOST U NIETS

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20



Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf,

ISO 9002 en milieu gecertificeerd.

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere

drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden

en twee filialen in Ruurlo en Zelhem.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een
fulltime

administratief
medewerker m/v

d r u k k e r i j

Uw functie bevat o.a. het verrichten van de financiële
administratie voor de verschillende bedrijven en
het weekblad Contact.
Hiertoe behoren ook de voorbereidende werkzaam-
heden voor de kwartaal- en jaarrapportages.
Bij afwezigheid van collega's verricht u tevens
diverse baliewerkzaamheden.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke
sfeer en houdt van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v.
L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeevers

oor
fijnproevers
de Ruurlo s e

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

Sla uw slag bij HOljSLAG

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele

mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (0575) 55 10 10

S C H I L D E R S B E

geven ook deze winterschilderperiode weer een leuke korting.

U ontvangt maar
liefst 15% korting
op de totaalfaktuur,
Schildersbedrijf vof - Berentsen, Bargeman, Besselink
Netwerkweg 10 - 7251 KV Vorden • Telefoon (0575) 55 67 67 • Fax (0575) 55 69 09

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
sehoorstecnvocringen.

Ook in de avonduren en /aterdag.
V/ij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsvcld - Tel.: (0575) 52 02 40

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur (met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

Feest Feest Feest Feest
GRATIS voor alle kinderen.
In Vorden op woensdag 23 oktober van 14.00-16.00 uur.

KlGUrpl33t voor alle kinderen in Vorden en Hengelo.
Inleveren t/m zaterdag 26 oktober.

Aanbieding
Bij aankoop van Taart- of Cakevorm

Aanbieding
Pannenlikker GRATIS

• Bokaal op voet 34 cm hoog van 12,99 voor 10 euro

• Chinese eierbokaal 25 cm h00g van 6,99 voor 5 euro

Bij aankoop van min. 10 euro Fotoclip GRATIS
natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ • • ̂ •̂ ••••ü M^ ̂ ^
HUISHOUD- EN ^^

rz?Er
p O U C l C ItO

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SPEKLAPPEN
met of zonder zwoerd

kg nu

GROENTE

MANDARIJNEN
kilo van 1.99

voor

IGLO PIZZA'S
HOUTOVEN/CROSSA

pak a 3.29/2.39

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

pak 8 rollen a 3.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

HERFSTSTOL
AMANDEL-SPIJS

500 gram

25% KORTING
OP ALLE
VERSE

VISFILETS!

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

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

oh
FRISDRANKEN

fles 1,5 liter diverse soorten

nu 3 flessen voor 2200

GALLdlGALL

COEBERGH
BESSENLIKEUR

799
•100 cl nu

GALL^GALL

D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Wat eten we het weekend van
26 en 27 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
25 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 26 oktober

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

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt.

H o v e n i e r

VAN HAL
Tel. (0575) 51 19 95
Fax (0575) 54 76 00

Voor al uw
aanleg, onderhoud, advies en beplanting.

€13?°

€25?°

Weekaanbieding van Boomkwekerij Menkhorst

Bodembedekkende heesters e 50
in verschillende soorten, 10 stuks voor € O •

Buxus voor haag
25/40 cm hoog, 25 stuks voor

Notenboom
grootvruchtig soort

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
* 1T~ Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

Y^ Telefoon (0575) 45 25 31.

Particuliere verkoop op donderdag,
vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur.

HERFSTAANBIEDINGEN

Diverse dames- en kinderlaarzen

nu 40% korting.

Op alle niet afgeprijsde kinderschoenen
en kinderlaarzen

alleen deze herfstvakantieweek

10% korting.
Tot ziens bij:

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres v < x > r :
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenweü 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Hijencanip)

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7 BOVAG

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

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een krantenwijk,
nu met € 45,- startpremie!

Word bezorger van Algemeen
Dagblad, Trouw en de Volkskrant.

Dat is de snelste bijverdienste voor
alle leeftijden. En het betaalt prima.
Plus een gratis regenpak, elke dag een
gratis krant en regelmatig een extra
bonus.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag in Vor-
den. De verdienste is uitstekend en tijdelijk € 45,- premie
voor Snelle Starters.

Belangstelling? Surf naar www.koplopers.com of bel
gratis 0800 0230 351.

't Komt in de bus met Koplopers!



Ruim 125 vrijwilligers in de weer
voor een goed verloop van de
'Oost Gelderland Rit'!

Wisselink uit Ruurlo wint
de 'Negen Kastelenrit'

Op zaterdag 26 oktober wordt
de nationaal bekende 'Oost
Gelderland Rit' gehouden. Een
enduro meetellend voor het
Nederlands kampioenschap en
qua deelnemersveld het op één
grootste enduro-evenement dat
jaarlijks in Nederland plaats
vindt.

Alleen de tweedaagse enduro, die
volgende maand wordt gehouden
heeft een grotere impact, temeer
daar tijdens deze KNMV tweedaagse
de definitieve beslissingen vallen.
De organisatie van de 'Oost Gelder-
land Rit' is zoals al 38 jaar te doen
gebruikelijk in handen van de

' VAMC 'De Graafschaprijders' uit
Vorden. Behalve het sportieve
aspect, ook op organisatorisch
gebied een happening. Inclusief
KNMV officials en EHBO zijn er
niet alleen van te voren een groot
aantal mensen actief, maar ook
tijdens de races zijn er ruim 125
vrijwilligers in touw om alles in
goede banen te leiden.

Dat betekent tevens dat er zondag
27 oktober opnieuw een groot aan-
tal 'helpers' aan de bak moeten

- om dé diverse zandwegen weer in
de oorspronkelijke staat terug te
brengen. Want dat vindt de orga-
nisatie gewoon een 'must'. Op die
manier wordt namelijk voor-
komen dat het 'milieu' zal gaan
klagen. De gemeente Vorden weet
deze werkwijze van 'De Graaf-
schaprijders' naar waarde in te

schatten, want de benodigde ver-
gunningen worden in feite pro-
bleemloos verkregen!

De 200 deelnemende coureurs
vertrekken zaterdagochtend 26
oktober vanaf 9.00 uur vanaf het
clubhuis van 'De Graafschaprij-
ders' aan de Eikenlaan in Vorden.
De rijders gaan eerst richting
Delden om daarna via het Medler
(tijdcontrole) hun weg richting het
Galgengoor te volgen om ver-
volgens na het rijden van klasse
mentsproef drie aan de Hame-
landweg terug te keren op de
Kranenburg (tijdcontrole twee).

De lengte van de gevarieerde route
afgewisseld door akkers- bos- en
zandpaden is circa 60 kilometer.
Deze route moet door de 'inters'
vier- en door de 'nationalen' drie
keer afgelegd worden. In het par-
cours zijn drie klassementsproe-
ven opgenomen te weten cross-
proef 1: Kostedeweg/Bekmansdijk,
lengte 2700 meter; crossproef 2:
circuit 'Delden' en omgeving,
lengte 4200 meter en crossproef 3:
Oude vuilnisbelt Hamelandseweg
en omgeving, lengte 2700 meter.
De tijdopname van de proeven
vindt plaats vanaf de tweede ronde
('inters' 9 en 'nationalen' 6 proe
ven in totaal.) Er zijn twee tijd- en
5 routecontroles in het parcours
opgenomen.
Het 60 kilometer lange parcours is
qua uitzetten in vier segmenten
opgedeeld. Het eerste gedeelte

wordt uitgezet door Bennie Braak-
hekke en Gerrit van Veldhuizen;
route 2 door Gerben Vruggink en
Henk Hellegers; route drie door
Walter en Max Arendsen; route 4
door Johannes van Kempen en
Marcel Bulten. Dit alles onder re
gie van voorzitter Gerben Vrug-
gink, Walter Arendsen en Jan
Oosterink. 'De Graafschaprijders'
kan deze enduro mede organise
ren door de medewerking van de
grondeigenaren, sponsors, buurt-
bewoners Kranenburg, grondver-
zetbedrijven, de EHBO, de plaatse
lijke overheden, de politie etc.

In de klasse Inters t/m 125 cc beho-
ren Pedro Tragter, Epse; Hans Vo-
gels uit Son en Geert Snellenberg
uit Eefde tot de kanshebbers. Dat
zijn in de klasse Inters 2-takt boven
175 cc: Tom Hemmelder, Olden-
zaal; Peter Lenselink, Eefde; Erwin
Plekkenpol, Hengelo. Bij de klasse
inters 4- takt t/m 400 cc zijn de
kanshebbers Frank Isfordink, Olst,
Stephan Braakhekke, Ruurlo en
Bas van Hunnik uit Amsterdam.
Kanshebbers in de Klasse 4- takt bo-
ven SOOcc: Erik Davids uit Holten,
Patrick Isfordink, Olst en Gerben
Vrggink, voorzitter van de organi-
serende vereniging 'De Graaf-
schaprijders'. Het VAMC clubteam,
dat onder leiding staat van mana-
ger Jan ten Brinke staat in de tus-
senstand om het Nederlands kam-
pioenschap op de tweede plaats en
maakt goede kans op een hoge
klassering.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen Groep A
De heren Hissink en den Elzen met
62,1%; Het echtpaar Hoftijzer met
59,2%; De dames Warringa en Ros-
sel met 58,8%.

Groep B
Het echtpaar Speulman met 65,8%;
De dames Warnaar en van Alphen
met 60,0%; Het echtpaar Groot Bra-
melmet51,7%.

BRIDGECLUB 'BZR VORDEN'
Uitslagen Groep A
l mw. N. Hendriks/hr. G.G. Bergman
68,33%; 2 dames K. Vruggink/ D.
Hoftijzer 61,67%; 3 mv. A.W. v. Ga-
stel/Hr. H. Stapelbroek 58,75%.

Groep B
l mw. T. Hooyveld/hr P. den
Ambtman 57,29%; mv. T. Speulman/
hr. P. Speulman; mw. E.M. collen-
teur/hr. HA.P. Collenteur; 2 mw. H.
Stertefeld/hr. F. Sertefeld 55,56%; 3
mw. L Lamers/hr. H.J. Kip 54,51%.

Voetbal

WVORDEN
WG '251 -Vorden 1:4O
Vorden heeft zichzelf en de trouwe
supportersschare afgelopen zondag
een slechte dienst bewezen. Zij
hebben in Gaanderen, tegen de
plaatselijke WG 25, er helemaal
niets van gebakken.

Er hing een ongekende matheid
over de ploeg en er werden boven-
dien veel persoonlijke fouten ge-
maakt. Er is geen excuus, maar
misschiel wel een oorzaak. De voet-
balvereniging heeft afgelopen za-
terdagavond haar jaarlijkse feest-
avond georganiseerd. Het was bere
gezellig.

Vorden was overigens de aanval-
lende ploeg en het heeft ook goede
scoringskansen gehad. Maar het
ontbeerde in de afwerking enig ge
luk.

Vorden moest het stellen zonder
Erik Oldenhave, die vanwege een
blessure moest afhaken. Dat was te
merken, want de anders zo solide
defensie liet in deze wedstrijd nog-
al wat steken vallen.

Toch was het Vorden die de beste
kansen kreeg. Ronald Visser sticht-
te een aantal keren gevaar voor het
doel van keeper Tom Schepers en
in de 20e minuut ging zijn schot
net voor langs. Ook Rutger Wul-
link kwam oog in oog met de kee
per te staan, maar ook hij kon de
doelman niet verschalken.

In de 35e minuut kwam WG '25
op 1-0 door een misser in de achter-
ste linie. In de eerste minuten van
de tweede helft kwam Vorden
twee keer vrij voor de keeper, maar
er was te weinig oog voor medespe
Iers in vrije positie. WG '25 verde
digde stug de voorsprong en loerde
op de counter. Voor Vorden was er
geen doorkomen aan, maar het
had ook niet de creativiteit om de
gesloten defensie open te rijten.

Balverlies luidde de 2-0 en de 3-0
in, want WG '25 beheerst het
countervoetbal als de beste. Even
leek het er op, dat Niels Siemerink,
ingevallen voor Erwin Hengeveld,
de verdedigingsmuur van WG '25
ging slopen. Hij kreeg twee uitste
kende kansen, maar ook hij deelde
al snel in de malaise van de ploeg.

De Gaanderense ploeg verdedigde
op één linie ver van het doel en
wanneer de geelzwarten een ope
ning vonden in de muur van verde
digers, dan werd het gat meteen
gedicht door de uitstekende doel-
man.

In de slotminuut counterde WG
'25 nog naar 4-0, maar dat is voor
de statistieken, want het had de

wedstrijd al lang in de knip. Een
wedstrijd om over na te denken,
maar ook om snel te vergeten.

Programma 26/27 oktober
Vorden Fl - AZC Fl; Brummen F3 -
Vorden F2; Vorden F3 - H en K F2;
Pax F5 - Vorden F4; Doesburg Dl -
Vorden El; Vorden E2 - Steenderen
E2; Drempt Vooruit E2 -Vorden E3;
Vorden E4 - Keijenburgse Boys E4;
WVC Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
Zelos D3; WHCZ D6 - Vorden D3;
Trias Cl - Vorden Cl; Witkampers
C2 - Vorden C2; Baakse Boys BI -
Vorden/Ratti BI; Ratti/Vorden Al -
WG '25 Al; Eibergen l -Vorden 1;
Vorden 2 - Lochem 2; Vorden 3 -
GSV '38 2; Witkampers 5 - Vorden 4;
Vios Beltrum 6 -Vorden 5.

SVRATTI
Programma 26/27 oktober
Ratti 5 - Grolsche Boys 2
Ratti/Vorden Al - WG '25 Al
Baakse Boys BI -Vorden/Ratti BI
Almen Cl - Ratti Cl
SHE l - Ratti l
Ratti 2 - Haaksbergen 3
SDOUC 5 - Ratti 3
Dinxperlo 5 - Ratti 4
Bredevoort l - Ratti l (dames)

SOCII NIEUWS
Bij Socii was het een rustig week-
end, de senioren waren allemaal
vrij en bij de jeugd moest alleen So-
cii C spelen tegen de Witkampers
C het ging hier om een inhaalwed-
strijd die eerder in het seizoen
werd gestaakt door hevig onweer.
De kerels uit Laren waren de jon-
gens van Socii de baas en wonnen
dan ook verdiend met 5-0.

Programma
Baakse Boys Fl - Socii Fl; Halle El -
Socii El; Socii Dl - SVBV Dl; Baakse
Boys BI -Vorden BI; Klein Dochte
ren l - Socii 1; Socii 2 - Keyenborgse
Boys 2; Socii 3 - AZC 5; Erica '76 8 -
Socii 4; Brummen 7 - Socii 5; Socii 6
- Brummen 8.

W.D. Wisselink uit Ruurlo is
zondagmiddag in de A-Klasse
winnaar geworden van de
'Negen Kastelenrit', een orien-
teringsrit over een afstand van
ruim 55 kilometer.

De rit was namens de VAMC 'De
Graafschaprijders' uitgezet door
Erik Kleinreesink en Harry Hors-
ting. Start en finish waren bij het
pannekoekenhuis 'Kranenburg',
waar Bert Regelink na afloop de
prijzen uitreikte.

A-Klasse: l W.D. Wisselink, Ruurlo
91 strafpunten; 2 H.J. Cortumme,
Toldijk 123; 3 L. Kolkman, Wezep
124. B-Klasse: l K. Visser. Deventer
129 strafpunten; 2 H. Koenraad,
Haaren 214; 3 G.J. Te Veldhuis, Halle
265; 3 H. Wiersma, Winschoten 300.
C-Klasse: l H. Slotboom, Apeldoorn
68 strafpunten; 2 T. Karsten, Nun-
speet 93; 3 J. Slagman, Vorden 211.

Zondag 17 november wordt de
laatste orienteringrit ('Herfstrit')
van dit jaar gehouden.

Verkeersvoorlichting
en rijtest voor Senioren
In de afgelopen week vond weer
de rijtest voor senioren plaats.
Deze werd georganiseerd door
de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV) en de 3VO (Ver-
keersorganisatie) afdeling Vor-
den.

De 12 deelnemers startten vanuit
Zorgcentrum SensireDe Wehme,
onder leiding van verkeersadvi-
seur Wim Oortgiesen. Daarvoor
hadden zij door de welwillende
medewerking van Siemerink Opti-
cien een ogentest ondergaan.
Aan het eind van de eerste dag
vond in het restaurant van Sensire
De Wehme een theorie avond
plaats. Jan Olthaar heette namens
de SWOV en de 3VO de deelnemers
hartelijk welkom.
Onder leiding van de verkeersadvi-
seur werden via dia's een 30-tal
theorie vragen gesteld. Aangege-
ven moest worden of de situatie
goed of fout was. Wat ogenschijn-
lijk gemakkelijk leek, bleek mede
door de nieuwe verkeerswetgeving
lastiger te zijn. Slechts één deelne
mer scoorde een voldoende.
De deelnemers gaven te kennen
dat het in het vervolg beter is deze
theorie vooraf aan de rijtest te ge
ven, zodat tijdens de rijtest hier-
mee rekening kan worden gehou-
den. De deelnemers waren erg te
vreden over het theorie onder-
richt. Voor diegenen die de rijtest
hadden verricht kregen een ge-
tuigschrift en waardevolle ver-
keersinformatie.

De uitslag van de rijtest, waarvoor
een ruim voldoende werd ge
scoord, gaf de volgende opmerkin-
gen:
• het missen van verkeersborden

en daardoor werd in de 30 km
zone te hard gereden.

• meer in de spiegels kijken, voor-
al vanwege de nieuwe verkeers-
regel van bromfietsen op de rij-
baan binnen de bebouwde kom.
Dit geldt ook bij het verhogen
van de snelheid en bij het uitwij-
ken.

• De invoegsnelheid is vaak onvol-
doende bij het bereiken van de
80-km wegen.

• Het missen van verkeersborden
en tekens op het wegdek.

De deelnemers hebben het als een
goede opsteker ervaren. Zij had-
den een grotere deelname ver-
wacht. Misschien denken sommi-
gen, dat ze door deze rijtest het rij-
bewijs kwijt kunnen raken. Dat is
absoluut niet het geval. Het gaat
alleen om het opfrissen vajj^dever-
keersregels en nuttige aanwij^m-
gen tijdens de ongeveer half uur
durende rijtest. De deelnemers
worden echt op hun gemak ge
steld door de plaatselijke verkeers-
adviseur. Daarnaast krijgen zij nog
(gratis) waardevolle verkeersinfor-
matie mee. De deelnemers vonden
het zeker voor herhaling vatbaar.
Een echtpaar had driejaar geleden
ook al een rijtest afgelegd, maar
vonden het zeker weer de moeite
waard.

5e Harry Stapelbroek Toernooi
Biljartvereniging K.O.T. organi-
seert aanstaand weekend weer
het "Harry Stapelbroek Toer-
nooi" bij Café Uenk.

Dit biljarttoernooi vindt al weer
voor de vijfde keer plaats, een
lustrum! Het toernooi staat in-
middels bekend om de uitsteken-
de sfeer, gezelligheid en de strijd
die op het groene laken wordt ge
leverd. Die strijd wordt geleverd
door acht deelnemers uit de regio
die hier op uitnodiging aan deel-
nemen. Al deze spelers biljarten in
de zelfde competitie, de zogeheten
Nationale Kadercompetitie. Deze
competitie geeft al aan dat er de
spelsoort "kader" wordt gespeeld,
dit kunnert we onderverdelen in
het kader 38/2 en het kader 57/2.
Beide soorten kader komen tijdens
het "Harry Stapelbroek Toernooi"
aan bod, aangezien de spelers dit
ook uitoefenen in de Nationale Ka-
dercompetitie.

Bij het kader wordt met behulp
van lijnen (kaderlijnen) het speel-
vlak in vakken verdeeld, 9 kleinere
vakken bij het kader 38/2, en 6 gro-
tere vlakken bij het kader 57/2. De
speler mag in elk vak twee caram-
boles maken met die beperking
dat bij de tweede carambole mini-
maal één van de twee te raken bal-
len het desbetreffende vak moet

verlaten. Om het allemaal een
beetje te kunnen begrijpen moet
men maar eens een kijkje nemen!
De winnaars van de vorige edities
waren: J. Tijdink éénmaal, en W.
Siebelink driemaal winnaar!
Laatstgenoemde zal dit jaar niet
van de partij zijn, dit zal de span-
ning in het toernooi zéér zeker be
vorderen! De organisatie wil nog
één belangrijk punt naar voren
brengen, dit wordt het laatste
"Harry Stapelbroek Toernooi" dat
plaats zal vinden! Aan de ene kant
is dit natuurlijk erg jammer, aan
de andere kant is er heel bewust
nagedacht alvorens tot dit besluit
te komen! De organisatie hoopt in
ieder geval dat dit toernooi weer
net zo'n succes wordt als de voor-
gaande edities.

DEELNEMERS
H. Leussink - Lochem, H. Schröer -
Vorden, E. te Molder - Groenlo, J.
Tijdink - Doetinchem, R. Peters -
Dieren, B. Veger - Losser, R. Spijker-
man - Deventer, W. Meussen -
Schalkhaar.

Zondagmiddag zal de spannende
Finale plaatsvinden met aanslui-
tend de prijsuitreiking! Annette
Barendsen zal de Kampioensbeker
overhandigen aan de winnaar van
het vijfde "Harry Stapelbroek Toer-
nooi" 2002.



TORO BLADBLAZER
met regelbare blaas- en zuigkracht
Topkwaliteit

Nu met € 25,- actiekorting

IJZERWAKEN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575)461220

PRAXIS

Met gratis

• l 5% korting op Praxis dubbel-dic en dip laminaat

• 1O% korting op alle douchecabines

• 15% korting op alle kranen van Grohe

• \ 5% korting op witte keuken Handy 60

• 15% korting op gordijnroedes en accessoires natura/

• 2O% korting op alle douchegordijnen

Kijk voor meer aanbiedingen in de Praxis-folder.

Design

edition
_ _ _ mr?^> Kwinkweerd 4 • 7241 CW Lochem
PRAXIS Telefoon (0573) 25 19 99

Plant nu het kan!
Grote keuze in:

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

Coniferen
Vaste planten
Rhododendron

Groenblijvende planten

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

Voor aanleg en onderhoud
staan wij in woord en daad paraat!

PARDIlS
Schoolstraat 48
7211 BC EEFDE
(0575) 51 43 83

Hoofdstraat 36d
7213 CX GORSSEL
(0575) 49 08 88

De CV-toestellen van ATAG Ver-
warming kenmerken zich door
het RoestVastStalen hart, de
warmtewisselaar. Deze staat
garant voor een super hoog ren-
dement, onderhoudsarme wer-
king, en een lange levensduur.

De nieuwe Blauwe Engel
AvantGarde: zeer exclusief door
haar designmantel van
RoestVastStaal. De AvantGarde
is een 'limited edition' inclusief
een thermostaat in bijpassende
RVS look, buitenvoeler én een
gratis jaarabonnement op het
lifestylemagazine AvantGarde.

Voor jarenlang optimaal en
energiezuinig wooncomfort.

Verwarm Ing
www.a tagverwarming .n l

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw

Hij is er weer: de winterschilder.
Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al

uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar

het lage BTW-tarief van 6%.

Meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

IS
/tix

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

Wees en Vleeswaren

Rundersucadelappen 1 kg c 4."

Schouderkarbonade 1 kg € 3.95

Slavinken 5 stuks c 2?5

CordOn bleil'S ham/kaas, 4 stuks € 2.95

Verse, droge of
per stuk 1.75 - 3 voor € 5.

Weekpakket vleeswaren:

100gr SCHOUDERHAM cl J2

100 gr KATENSPEK € 1 J2

100gr ROOKVLEES cl ,52

c3.76

NU VOO

Bke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

« Sierfruitkrans

«2 cyclamen
«Bos rozen

a 20 stuks

« 10 violen

Valew

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTE
THUIS.



40-jarig dienstverband
van de heer Jan Spiekker

*Voeding' voor a.s. ouders

Op 16 juli 1962 begon Jan Spiek-
ker op 14-jarige leeftijd als leer-
ling handzetter bij Drukkerij
Elna. In die tijd werd het week-
blad Elna geheel met de hand
dus letter voor letter, in lood ge-
zet. De eerste tijd was de heer
Weevers sr., die later naar Vor-
den vertrok om een eigen zaak
te beginnen, leermeester bij
drukkerij Elna en via hem heeft
Jan Spiekker veel praktijkken-
nis opgedaan.

Op de Grafische Vakschool in Zut-
phen heeft Jan Spiekker een vierja-
rige opleiding gevolgd. Het betrof
hier voornamelijk theorie want de
praktijk had hij al grotendeels ge-
leerd bij de Elna. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat hij met goe-
de cijfers slaagde en zich "gezel
handzetter" mocht noemen. Tij-
dens zijn dienstperiode, die toen
20 maanden duurde, is Jan Spiek-
ker een halfjaar terug geweest bij
de Elna omdat men met zieken
kampte. Via de ambtenaar militai-
re zaken van het gemeentehuis
üchtenvoorde werd hiervoor zelfs
speciale ontheffing aangevraagd.

VERANDERINGEN
Het lood tijdperk kwam echter ten
einde, maar mede door zijn inzet
en interesse in het grafische vak,
had hij ook deze veranderingen
snel onder de knie. Jan was inzet-
baar op vele plaatsen en hij was
dan ook vele jaren degene die tij-
dens de bedrijfsvakantie de zaak
draaiende hield. Geboortekaartjes,
maar ook rouwbrieven werden in
die weken helemaal alleen door
hem verzorgd. Jan was een virtu-
oos in het zetten van bidprentjes,
dat deed hij ook altijd graag. Het is
zelfs eens voorgekomen dat er
maar liefst 8 geboortekaartjes op
één dag tegelijk kwamen. Alles
moest in die tijd nog met de hand
gezet worden, daar ging al veel tijd
inzitten, maar ook het drukken
van. de kaarten kwam nog voor
zijn rekening. Omdat veel familie
drukwerk door hem verzorgd
werd (en dit nog steeds doet), ken-
nen velen hem dan ook als "Jan
van de Elna".
Toen de Ie computer zijn intrede
deed bij Drukkerij Elna kwam
men voor grote veranderingen te
staan. Jan had echter zoveel inte
resse dat hij ook hier snel mee

overweg kon. Tegenwoordig houdt
Jan zich voornamelijk bezig met
het voorbereiden en drukken van
familiedrukwerk, maar ook met
het opmaken van de sportpagi-
na's. Vanwege zijn brede interesse
voor de sport weet hij al snel bij
het lezen van het artikel over wel-
ke sport en over welke club het
gaat. Zelf sport hij niet meer zo-
veel, maar hobby's heeft hij wel:
kaarten, biljarten en wintersport.
Hij was zelfs een tijd skileraar in
Oostenrijk en is een ruime tijd
voetbalscheidsrechter geweest.
Ook is hij een wielerfanaat en gaat
hij jaarlijks naar de proloog en/of
de finish van de Tour de France.
In de grafische industrie gebeurde
veel en de ontwikkelingen waren
dan ook bijna niet bij de houden.
Daarom zocht men contact met de
heer Weevers in Vorden, wiens be
drijf inmiddels een flinke groei
had doorgemaakt en waar men
voorzien was van moderne appara-
tuur. In goed overleg werd dan ook
in 1999 Drukkerij Elna overgeno-
men door Drukkerij Weevers.
Ondanks deze overname wil men
dit unieke jubileum dan ook niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.

2e elftal sv Ratti in het nieuw

Yunio Oost Gelderland organi-
seert de thema-avond Voeding1

voor aanstaande ouders.

De thema-avond 'Voeding' staat
in het teken van algemene infor-
matie voor zuigelingen. Men krijgt
informatie over borstvoeding en
kunstvoeding. Veel voorkomende
vragen van ouders, rondom borst-
voeding, komen aan bod waar-
onder: Heb ik wel genoeg melk?
Hoe voorkom ik tepelkloven? Te-
vens is er aandacht voor verschil-
lende typen flessen en spenen en
de zorg voor de baby's die gevoed

worden middels kunstvoeding. De
informatie van de thema-avond is
gericht op vrouwen/ partners vanaf
de zesde maand van de zwanger-
schap.

De avond wordt op dinsdagavond
19 november gehouden in het
Wijkgebouw aan de Zutphenseweg
l c-d. Aanmelding bij 0900-9864.
Heeft men interesse in deze thema-

\avond, die men alleen of mét de
partner kan volgen, reageer dan zo
snel mogelijk. Men kan inschrij-
ven tot uiterlijk 9 november, tel.
(0314)356431.

27 oktober tot en met 2 november

'Geef voor Diabetes'
Van 27 oktober tot en met 2 no-
vember is de 21ste collecte 'Geef
voor Diabets' van het Diabetes
Fonds.

Dankzij wetenschappelijk onder-
zoek zijn betere medicijnen ont-
wikkeld, is de behandeling van
mensen met diabetes en de kwa-
liteit van leven verbeterd. Veel we
tenschappelijk onderzoek rondom
diabetes in Nederland wordt be-
taald door het Diabetes Fonds. De
definitieve oplossing voor diabetes
is nog niet gevonden. Meer weten-
schappelijk onderzoek moet daar
verandering in brengen. Uw gift
draagt daar aan bij. Vandaar de op-
roep: geef aan de collectant.

Nieuwe collectanten zijn van harte
welkom, gaarne opgeven telefoon-
nr. 551701.

GEEF VOOR DIABETES
Er komen jaarlijks veel mensen
met diabetes bij, 60.000. 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
diabetes lijkt inmiddels al 'ge-
woon' te worden bij mensen van
30-40 jaar. Het komt zelfs al voor
bij tieners en twintigers, dus de
term ouderdomsdiabetes is vol-
strekt achterhaald. Ondanks medi-
cijnen kan diabetes leiden tot pro-
blemen met hart- en bloedvaten,
ogen en nieren.

Het Diabetes Fonds wil verder
onderzoek 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.

Complicaties als gevolg van dia-
betes moeten bestreden kunnen
worden. Dit moet het uiteindelijke
doel om diabetes te voorkomen en
genezen.

Filmavond Oranjefeestr
Vierakker-Wichmond
Op dinsdagavond 5 november
zal in het St. Ludgerusgebouw
te Vierakker de jaarlijkse film-
avond gehouden worden van
het Oranjefeest Vierakker-
Wichmond. De avond begint
om 20.00 uur.

Op deze avond zal de videoband
van de optocht en spektakelavond
2002 op een groot beeldscherm
aan u worden vertoond. Tevens
wordt er een film van de verlichte
tuinen en objecten getoond. Hier-

bij wordt een toelichting gegeven.
Op deze avond worden ook de prij-
zen hiervoor uitgereikt.

Van de optocht en de kinder-
optocht zullen ook weer enkele jury-
leden aanwezig zijn. Om eventuele
vragen of op- en aanmerkingen te
beantwoorden.

Het bestuur hoopt iedereen in
grote getale te mogen begroeten
en wensen allen vast een pretttige
avond en veel kijkplezier toe.

Open Huis bij
Beheer 'Slank-Klup'

Afgelopen weekend bood de heer B. Bloemendaal, directeur van installatiebedrijf Wiltink BV te Vorden, het
2e elftal van s.v. Ratti nieuwe tenues aan.

Ook dit jaar organiseert Beheer
'Slank-Klup' weer een Open
Huis in de week van 28 oktober
tot en met l november.

Bij alle 400 klups in heel Neder-
land staan deze week de deuren
open, waarbij men de gelegenheid
krijgt vrijblijvend een kijkje te ko-
men nemen. In een ongedwongen
sfeer kan men vragen stellen aan
de leidster en met eventueel aan-
wezige cliënten praten over be-
haalde resultaten.

De werkwijze van Beheer 'Slank-
Klup' is er niet op gericht zoveel
mogelijk af te vallen in een zo kort
mogelijke tijd, maar op het aanle
ren van een gezonde en verant-
woorde manier van eten. Hierdoor
verliest men op een verantwoorde
manier gewicht en is men in staat
dit gewicht te behouden.

Bij Beheer 'Slank-Klup' staat men
niet klaar met het wijsvingertje als
een cliënt eens is aangekomen of
wat minder is afgevallen. Ook legt
men geen verboden op. De verant-
woordelijkheid voor het afvalpro-
ces ligt bij de cliënt zelf. Men biedt
gevarieerde menu's met minimaal
1000 kcal. per dag, een stok achter
de deur d.m .v. het wekelijkse we
gen, en een leidster met voldoende
ervaring of affiniteit m.b.t. overge
wicht die een luisterend oor heeft
voor haar cliënten.

Loop in de week van 28 oktober tot
en met l november eens binnen
bij een van de clubs in Wichmond,
Vorden of Warnsveld, en maak
kennis met de klupleidster en
de ontspannen en stimulerende
werkwijze van Beheer 'Slank-Klup'.
Voor inlichtingen kan men bellen
met M. Wolbers (0575) 55 21 72.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

'. Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

De hectiek is geluwd en men
kan nu weer in alle rust
de mooiste woonplekjes

bezichtigen.

Daarom
OPEN HUIS

op Mulderskamp 6 te
VORDEN

26 oktober van 13.00 tot
16.00 uur.

Riante kwalitatief hoogwaardige
2/1 kap met garage.

Prijsindicatie € 255.000,-.
Er ligt een gratis brochure

voor u klaar.
Graag tot dan.

Tel.(0548)364916
Vastgoedbemiddeling Holten.

Vorden Het Wiemelink 18

Mooi gelegen ruime woning

(500 m3), bij centrum, 2/1

kap, goed onderhouden, bj

1973 5'/2 sik. Perceel 515m2,

€ 339.000,- www.henkb.nl

tel..0575554341

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

We e ver s Net

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

9jmv*

TO U R 2
-

Wie kent ie niet, de evergreens: .
Je loog tegen mij, Schijn een lichtje op mij,
Garolien, Hee Amsterdam en ga zo maar door.
Kaarten : V.verkoop € 12,50 a/d Zaal € 15,00
voorverkoop adressen: Witkamp Laren, Haarsalon Figaro Lochem

ZONDAG 3 NOVEMBER
17:45 UUR t/m 22:15 UUR

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

MOLKlNtOttO

Kunststof kozijnen
" Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind »,
* Onderhoudsarm ^» .
* Eenvoudig schoon te houden fc
* Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

'lekker zitten9

G R ATI
doucheradi

Koopt u vóór 27 oktober 2002 een Pharo

Comfort douchepaneel van Hansgrohe,

dan krijgt u GRATIS de Hansgrohe Oyster

doucheradio t.w.v. € 123,-.

Het Pharo Comfort douchepaneel is een-

voudig te installeren op de bestaande

leidingen in de hoek of op de vlakke wand.

Bevat 5 zijdouches, een hand»

douche met 3 straalsoorten

en een thermostaat met

heetwaterbegrenzer. g) 3a ' m

Helmink.
Dé specialist in
relaxfauteuils
Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils

voor zitcomfort op maat. Met verstelbare rug/zitting
zit- offauteuillift of hoog/laag instelling. In zowel in
klassiek als modern. Alle modellen zijn leverbaar in

Diverse kleuren stof of leer en met diverse massage-
programma's. En u kunt kiezen tussen^

electrische of handbediening.

Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of we halen u op)
aangemeten naar uw persoonlijke comfortwensen en lichaams-

eigenschappen. Bel ons voor een vrijblijvende demonstratie.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Tl e l m i n k maakt het mooier bij 11 t h u

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

Eibergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190



Najaarsprogramma Theater Onder de Molen:

Theater Draad sterk in improviseren

Het 10-jarig jubileum van Thea-
ter Onder de Molen wordt in no-
vember afgesloten met twee
speciale voorstellingen. Theater
Draad bijt zondagmiddag 10
november de spits af met een
open voorstelling waarbij niet
het toneelstuk maar het pu-
bliek bepaalt wat er gespeeld
gaat worden. Zondagmiddag 17
november is het de beurt aan
jazzorkest Euphonia Novelty
Orchestra dat al diverse malen
op het podium van het Vorden-
se theater stond.

Terugspeel theater is een bij zonde
re theatervorm die in opmars is in
Europa. Niet het toneelstuk maar
het publiek vormt hier het uit-
gangspunt. Tijdens de voorstelling
worden mensen uit het publiek
uitgenodigd hun verhaal te vertel-

len: wat men heeft meegemaakt of
gedroomd, wat men grappig vond
of juist droevig. Vervolgens geven
acteurs en muzikanten vorm aan
dit verhaal in een improvisatie.
Theater Draad is de eerste professi-
onele terugspeeltheatergroep in
Nederland. Opgericht in 2001
heeft de groep met veel succes al
talloze open en besloten voorstel-
lingen gegeven, zowel in theaters
als voor bedrijven en instellingen.
Theater Draad beschouwt respect
voor het verhaal en zijn verteller
als eerste voorwaarde voor een ge-
slaagde voorstelling. Ieder mens is
een schatkamer vol verhalen en
elk verhaal is het waard verteld te
worden.

JAZZ
Jazzorkest Euphonia Novelty Or-
chestra luidt zondagmiddag 17 no-

vember traditiegetrouw het jaar
uit van Theater Onder de Molen.

Het orkest werd eind jaren zeven-
tig opgericht en speelt jazzmuziek
uit het begin van de vorige eeuw.
Alle nummers gespeeld in origine-
le versie, compleet met alle muzi-
kale delen en overgangen. Eupho-
nia Novelty Orchestra bestaat uit
elf man en neemt gekleed in smo-
king het publiek mee naar de ja-
ren twintig. Naast een groot aantal
novelty-songs uit die tijd zijn vele
bekende en onbekende - maar
muzikaal aparte - nummers opge-
nomen in het repertoire.

Theater Onder de Molen is ge-
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Kaarten kunnen vanaf he-
den telefonisch worden gereser-
veerd. Zie ook advertentie.

Kairos organiseert
open spirituele avond
Op 29 oktober a.s. organiseert
Kairos een open spirituele
avond. De praktijk heet Kairos;
dit is Grieks en heeft vele bete-
kenissen. De belangrijkste voor
Kairos zijn: God's tijd en het
juiste moment.

Tegenwoordig zijn veel mensen op
zoek naar iets meer in hun leven,
ze zijn zich ervan bewust, dat het
leven niet ophoudt bij het tastba-
re: Er is meer tussen hemel en
aarde. En wat is dan het verschil
tussen paranormaal en spiritueel?
Paranormaal betekent: naast het
normale; dus alles wat we niet met
onze vijf zintuigen (zien, horen,
voelen, ruiken en proeven) kun-
nen waarnemen. De meeste men-
sen hebben zoiets al wel meege-
maakt; je denkt aan iemand en die

persoon belt op dat moment, er
zijn meer van dit soort voorbeel-
den te noemen. Spiritualiteit is in
contact zijn met iets, dat meer is
dan wij zijn; daar zijn verschillen-
de namen voor: de Bron, de Oor-
sprong, God, het Licht, enz. Het
doel van deze avond in het Zwane
wiek is om de spirituele en para-
normale wereld dichter bij de .
mensen te brengen en uit de ta-
boesfeer te halen, zodat er meer
begrip en duidelijkheid is. Deze
eerste avond op dinsdag 29 okto-
ber zal verzorgd worden door Erna
Rensen. Zij is paragnoste en orga-
niseert samen met haar broer de
spirituele avonden van The Chry-
stal. Zij zal is avonds beginnen met
waarnemingen aan de hand van
meegebrachte voorwerpen en het
thema zal itijdi zijn. De avond is

echter zo opgezet, dat u aan het
begin van de avond (de zaal is al
eerder open) en in de pauze gele-
genheid hebt om kennis te maken
met natuurgeneeswijzen, zoals
NEI (Nardie Krabbenborg en Ma-
thilde Ponds), magnetiseren (An-
nelies Krabbenborg) en kristalthe-
rapie (Alianne Koning); er is ook
een boekenstand met verschillen-
de boeken over deze onderwerpen,
deze wordt verzorgd door de Boe
keiier uit Lichtenvoorde. Dit alles
vindt plaats bij Pillen it Zwaantje
in het Zwanewiek, Zieuwentseweg
l te Lichtenvoorde op dinsdag 29
oktober a.s.
Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met Nardie
Krabbenborg, Kloosstraat 2 Lich-
tenvoorde. Voor meer informatie
zie de contactjes.

Kranenburgs museum
gaat zondag dicht
De vrijwilligers van de Stichting
"Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg' mogen best een
beetje trots zijn. Dit seizoen be-
zochten al ruim 5.000 mensen
hun 'Museum voor Heiligen-
beelden', weer meer bezoekers
dan vorig seizoen.

Voor de tentoonstelling 'Kerst op
de Kranenburg' worden in decem-
ber nog circa 3.000 bezoekers ver-
wacht. Zodat voor het hele jaar het
aantal bezoekers op rond de 8.000
zal uitkomen.
En - wat nog belangrijker is - de

mensen die de beeldenroute door
de kerk hebben gemaakt zijn nage-
noeg zonder uitzondering verrast
over de verzameling en enthousi-
ast over het klankbeeld 'Een heilig
Beeldverhaal'. Velen schrijven in
het gastenboek hoe blij ze zijn dat
dit kerkelijk-cultureel erfgoed van
de heiligenbeelden op deze wijze
en in zo'n passende omgeving be-
waard blijft voor de toekomst.

Eind deze week gaat het museum
tijdelijk dicht. Wie nu nog de col-
lectie van ruim 500 beelden wil be-
kijken is dus nog welkom op don-

derdag 24 en zondag 27 oktober.
Het museum gaat op vrijdag 6 de-
cember weer open voor de sfeervol
in kerststijl omgetoverde expositie
van ongeveer 150 internationale
kerstgroepen die vier weekenden
lang in december te bezichtigen
zal zijn. De ombouw naar de expo-
sitie 'Kerst op de Kranenburg' is
weer een grote klus voor de vrijwil-
ligers. Maar er wordt met veel en-
thousiasme gewerkt.
Immers: dank zij dit werk en de
bijdragen van de ruim 500 dona-
teurs heeft de kerk weer een zin-
volle bestemming.

Stichting Commissie
Oost Europa

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

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo Gld. U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen stof, enz.
Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbie-
dingen eerst even contact opnemen met de heer G. Lubbers tel.
(0575) 46 31 50. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Wee
vers, Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p).

Brei-aktie
Velen zijn weer druk doende met het breien van truien, sokken,
handschoenen, warme kleding voor onze vrienden in Roemenië.
Woensdag 6 november is de inzameling van de breiwerken in
'Ons Huis'. Vanaf half twee kunt u terecht, waar u onder het
genot van een kopje koffie of thee ook de andere werkstukken
van uw meebreiers kunt bewonderen. De heer G. Lubbers zal u
door middel van dia's en foto's op de hoogte brengen van onze
werkzaamheden in Roemenië. Een ieder is van harte welkom.
Hebt u nog vragen of wilt u meedoen aan dit project, neem dan
contact op met mevr. H. Hiddink, tel. 46 22 38 of mevr. J. Lubbers,
tel. 46 31 50 of dhr. D. Tolkamp, tel. 46 29 23 of dhr. R. Disbergen,
tel. 46 04 04.

Gaarkeuken
Een groot aantal inwoners van Toplita zijn niet bij machte om
een warme maaltijd te bemachtigen. Ds. Balla Arpad uit Toplita
kwam met de vraag of het misschien mogelijk was om een gaar-
keuken te bouwen, dit project loopt al een tijdje, de potten en
pannen zijn al gratis beschikbaar gesteld aan onze stichting, doch
het gebouwtje 50 m2 geeft grote problemen, financieel kan men
het niet rond krijgen. Geld om stenen en hout te kopen is er niet
meer. Onze stichting heeft wel geld overgemaakt, doch ook bij
ons is de kas bijna leeg. Willen wij zorgen dat de mensen in de
komende wintertijd toch één keer per dag een warm bord soep
kunnen krijgen, vragen wij uw hulp. Maak een bedrag over op
ons rekeningnummer 32 74 52 714 bij de Rabobank Graafschap-
West te Hengelo (Gld.) met vermelding 'gaarkeuken'.

Op deze plek wordt de gaarkeuken gebouwd, het wordt niet groot
50 m2, doch men kijkt vol verwachting uit dat men maaltijdsoep
en brood kan verstrekken aan mensen die het echt nodig hebben
en er blij mee zullen zijn.

Maaltijdsoep voor iedereen ongeacht geloof of afkomst het is voor
de medemens in Toplita.

Hoe groot of klein uw gift zal zijn iedere 'steen' is er één. Ook
mensen uit omliggende plaatsen kunnen uiteraad meedoen.

Velen zetten zich in voor de Stichting Oost Europa, zowel jong en
oud. Voelt u ervoor om aan een bepaald project mee te werken belt
u dan gerust. Financiële steun is uiteraard ook van harte welkom.
Tevens kunt u donateur worden. Ons rekeningnummer is
3274.52.714 bij de Rabobank Graafschap West in Hengelo (Gld.).

Contactpersonen:
dhr. S. Disbergen, Varsselseweg 25, Hengelo, tel. 46 14 25
dhr. J.G. van Mourik, Wichmondseweg 14, Hengelo, tel. 46 32 41
dhr. J.R. Keizer, Beatrixlaan l, Hengelo, tel. 46 10 66

P.R. L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.

Hobbybeurs
Op zondag 27 oktober a.s.
wordt er in de zalen van de Lui-
fel aan de Dorpsstraat 11 te
Ruurlo weer de jaarlijkse hob-
bybeurs georganiseerd.

Deze beurs is al jaren een zeer be-
kende en goed bezochte beurs, van
mensen uit de hele regio en ver
daar buiten.
Er komen o.a. demonstratie van
wilgentenen, 3d kaarten maken

en 3d schilderijen, sierraden op
wens gemaakt, er zijn beschilder-
de kaarsen, houtsnijwerk, vlin-
dersvouwen, warmte zakken.
Nieuw is dit jaar eigengemaakte
kinderkleding in diverse maten.
Ook zal Betsy Lurvink weer aanwe-
zig zijn om haar nieuwste boekjes
te demonstreren.
Voor meer informatie
www.Hobbybeurs.organiseert.nl
Email adres Marline@hetnet.nl



31 OKTOBER SPECIALE KOOPAVOND
Bent u in verwachting?

En wilt u zich oriënteren wat er allemaal op babygebied is?

Kom dan donderdag 31 oktober a.s. naar onze speciale koopavond.

Met een demonstratie
van de nieuwe

KIWI EXPLORERÜ!

Voor vaste klanten:

10% blijvende korting
Vraag naar de voorwaarden.

piora NU VAN
DE LAAIi AANBIEDINGEN

MEI25I KORTING!

KORTINGSBON
t. w.v. € l O/-

Bij besteding van € 50,- of meer
Geldt niet voor de reeds aanwezige aanbiedingen.

«' '* ! »,*: j e .L 3 [ ̂

^^^^^^Bee Bie Bam
fz-aafc

alles voor uw baby

Rembrandtplein 8 «7131 EJ Lichtenvoorde • Tel. 379654 • Fax 379656

Alle aanbiedingen op deze pagina zijn alleen geldig op donderdag 31 oktober 2002,



'Meer dan honderd vrijwilligers zorgen voor een goed verloop'

Samengestelde menwedstrijden
mooie tak van paardensport

De samengestelde menwedstrij-
den die afgelopen weekeinde in
Hengelo werden gehouden zijn
goed verlopen. Er waren span-
nende wedstrijden te zien. De
organiserende vereniging In
Stap en Draf zorgde voor een
perfecte organisatie.

Ruim 85 aanspanningen deden
mee aan de wedstrijden. Er werd
gestreden om de hoogste eer in de
klasse l, 2 en 3 en voor beginners
in de hobbyklasse. De samengestel-
de menweastrijd is een wedstrijd
waarbij de deelnemers hun be-
kwaamheid moeten tonen op de
onderdelen dressuur, vaardigheid
en marathon. Bij dressuur be-
schrijven de paarden en koetsen
voorgeschreven figuren, deels in
stap, deels in draf op een afge-
bakend terrein. Bij vaardigheid
moeten de deelnemers met hun
combinatie een traject afleggen
tussen poorten van oranje kegels
door. Boven op zoin kegel ligt een
tennisbal, één balletje eraf betekent
strafpunten. Voor tijdsoverschrij-
dingen worden ook strafpunten
toegekend. De dressuur en vaardig-
heid werden zaterdag afgewerkt.

De marathon is het meest specta-
culaire onderdeel van een samen-
gestelde menwedstrijd. Deze werd
zondag verreden. De marathon be-
staat uit verschillende trajecten
met een totale lengte van ongeveer
16 kilometer. De lengte is mede af-
hankelijk van de klasse waarin
men start. Het laatste E-traject is
ongeveer zes kilometer lang en
hierin zijn zes hindernissen opge-
nomen die gesitueerd waren op
het terrein De Hietmaat. Het was
prachtig om te zien hoe de men-
ners zich met hun koetsen zo snel
mogelijk door de hindernissen ma-
noeuvreerden. De zes hindernis-
sen waren opgebouwd met 150
spoorbielzen. De bouwers van de
hindernissen hadden er mooi
werk van gemaakt. Elke hindernis
had een naam zoals 't Vuutende, 't
Dennebos, de kleine Bleijke, de
Holthoek, de Klompenschuur en
de Stromiete.

De samengestelde menwedstrij-
den is een tak van paardensport
waar nogal wat bij komt kijken.
'Meer dan honderd vrijwilligers
waren erbij betrokken', vertelt Wil-
lemien Steenblik, secretaris van In
Stap en Draf. 'Het secretariaat, de
juryleden, de koeriers, de tijdwaar-
nemers, de parcoursbouwers, de
bouwers van de hindernissen,
mensen voor het parkeren, de
e.h.b.o. en zo kan ik nog wel een
tijdje doorgaan', somt Steenblik
op. Wekenlang is de organisatie be-
zig om alles goed voor elkaar te
hebben. Na afloop moet dan ook
alles weer opgeruimd worden.
'Maar we doen het samen en de
bereidheid van de leden om te
helpen is altijd groot', zegt de se-
cretaris. Het is allemaal prima ver-
lopen en daar doe je het toch voor'.
Onder de deelnemers deden 22
leden mee van de organiserende
vereniging In Stap en Draf. Zij stre-
den om de Sessink-wisselbeker. De
wisselbeker voor de beste over de
drie onderdelen: dressuur, vaar-
digheid en marathon ging naar
menner John Sloot uit de Keijen-
borg. Berti Hobelman uit Zelhem
was van de eigen leden het beste in
de dressuur en Joop Aalderink uit
Toldijk was dat in vaardigheid.

UITSLAGEN „
1-2 span poayldiPr
1. mw^lvKvan Kasteren.
1-2 s pan paard kl l:
l. Bertus Pellenberg.
1-2 span pony kl 2;
1. Marcel de Vlies. \
1-2 span paard: kl 2;
l.JaniT€$teriiik,N
2-spah pony kl 3*. x
l.UdodeHaaa.
jL-2«pan paard ld 3:
1. Saskia van Heesch.
4-span pony kl }r 2,3:
l, Victor van Hoof.
4SP-TA paard kt 1-3:
i. Piet Groenen.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € l 05*

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225»

Complete stoffering
van een woning

voor slechts €

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

1 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

full-colour
ze knallen er uit
en de prijs zal u

meevallen

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax(0575) 551086

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

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

weekvafre|_inaerie
23 oktober t/m 2 november " ̂ ^^

Tijdens de week
van de lingerie

van 23 oktober
t/m 2 november

geven wij op
alle lingerie,

ondermode en
nachtmode

uuntt
CFASHION )
mode voor het héle gezin

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

VOOR M££R INFORMATIE OV£R 80RR£LBÜSS£H
j £H VERTREK TtJDEtt £ttZ. OF CONC£RT INfO KIJK OP

WWW.WITKAMP.COM OF B£L 0900-WITKAMP
K£

Kijk

voor

nieuws

ook

op:

Houdt uw brievenbus
goed in de gaten...

deze week ligt de primeur
bij u op de mat!

U bent toe aan 'n Daewoo

H.K. van Gelreweg 1 2
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Met het oog op...

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden • Telefoon 0575 - 551314
Internet www.wimpolman.nl • E-mail info@wimpolman.nl

Wim Polman Interieurs in Vorden haalt trendsettend
topmerk binnen:
Nu ook Cappellini bij Wim Polman

Ook jonge klanten voelen zich tot deze nieuwe trendsettende lijn van Cappellini aangetrokken.

Wim Polman Interieurs heeft er een nieuw visitekaartje bij.
Cappellini is de naam. Het Italiaanse topmerk staat erom bekend
trendsetter te zijn en zal het zeker ook goed doen bij de wat
jongere klanten. "Tijdens de jaarlijkse woonbeurs in Milaan kijkt
de hele designwereld altijd reikhalzend uit naar de nieuwe
collectie van Cappellini.
Ook vanuit de modewereld wordt er gekeken naar de kleuren die
zij voeren. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat wij dit merk
nu in de winkel hebben", zegt eigenaar Chris Hissink.
De showroom van Wim Polman Interieurs heeft met de komst
van Cappellini een ware metamorfose ondergaan.
De nieuwe collectie is heel ruimtelijk opgezet en de merken staan
in tegenstelling tot vroeger niet meer door elkaar.
Wat blijft is het interieuradvies op maat. "Onze specialiteit is het
geven van een totaal interieuradvies.
Wij nemen daarvoor altijd ruim de tijd en komen het liefst bij de
mensen aan huis."

Je kunt van Wim Polman
Interieurs veel zeggen. Maar niet
dat de Vordense designwinkel
niet meegaat in de tijd. Exclusief
voor de provincie Gelderland
heeft zij nu het trendsettende
Italiaanse topmerk Cappellini
binnengehaald. Er zijn in
Nederland slechts 23 dealers die
dit merk mogen voeren. Dat zegt
natuurlijk wel wat. Want niet
elke designwinkel mag hier
zomaar zijn naam aan verbin-
den. Zoiets moetje verdienen!
"Wij waren al een tijd op zoek
naar een nieuw exclusief merk.
Het liefst met een nog moder-
nere uitstraling dan de labels die
wij al voerden", zegt eigenaar
Chris Hissink van Wim Polman
Interieurs. "Het afgelopen jaar
zijn we met diverse leveranciers
in gesprek geweest. Maar dat was
het allemaal net niet.
Met Cappellini viel echter alles
op z'n plek. Een trendsettende
fabrikant waarmee je voor de
dag kunt komen. Dat bleek
direct al bij de presentatie van

onze nieuwe collectie. De reacties
waren buitengewoon goed. Je
mag gerust zeggen dat wij dit
najaar een heel nieuwe frisse
start hebben gemaakt."

Metamorfose
Met de komst van Cappellini
heeft de winkel van Wim
Polman Interieurs een ware
metamorfose ondergaan. De
nieuwe collectie is heel ruimte-
lijk opgezet en de merken staan
in tegenstelling tot vroeger niet
meer door elkaar heen. "Je kunt
daardoor veel beter laten zien
waar een bepaald merk voor
staat", zegt Chris Hissink.
Dit laatste is echter niet ten
koste gegaan van de huiselijke
en persoonlijke sfeer in de
winkel. "Nee, want dat is heel
duidelijk ons visitekaartje.
Klanten moeten rustig kunnen
rondkijken zonder het gevoel te
hebben dat ze wat moeten
kopen. Ze zijn als het ware bij
ons op visite. Mensen stellen dat
ook erg op prijs. Ik hoorde dat

toevallig vorige week nog weer
eens toen ik bij klanten in
Lelystad was. Tijdens hun vakan-
tie hadden zij toevallig een
bezoek gebracht aan onze win-
kel. Met name de sfeer en de
manier waarop ze werden ge-
holpen, sprak hen erg aan. Ze
waren daarvoor al bij diverse
andere designwinkels in het land
geweest, maar slaagden uitein-
delijk bij ons. Juist om die per-
soonlijke aanpak.
Verder staan wij bekend om ons
totale interieuradvies. Het liefst
komen wij daarvoor ook bij de
mensen aan huis. En het maakt
ons dan dus niet uit of een klant
in Lelystad woont. Alleen op die
manier kun je een advies op
maat geven. Elke klant en elke
woning is immers weer anders",
aldus Chris Hissink.

Nieuwe collectie
Het merk Cappellini is rijk
vertegenwoordigd in de nieuwe
collectie van Wim Polman
Interieurs. De Italiaanse fabrikant
werkt met diverse ontwerpers uit
verschillende landen waardoor
een heel internationale collectie
wordt geboden. Naast de kleurrijke
zitmeubelen staat Cappellini
vooral bekend om haar minima-
listische, strakke en rechtlijnige
wandmeubelen. Deze zijn uitge-
voerd in lak (mat en hoogglans)
en houtfineer.
Bij de inkoop van de nieuwe
collectie is er opvallend veel aan-
dacht besteed aan het zitcomfort.
"Natuurlijk moet een bank of
fauteuil er mooi uitzien. Maar
het is ook belangrijk dat het goed
zit", legt Chris Hissink uit. Ook
nieuw in de collectie van Wim

Polman Interieurs is het merk
Vibieffe. Deze Italiaanse leveran-
cier biedt goede zitmeubelen
waarbij de prijskwaliteitverhou-
ding erg gunstig is.

Het vermelden waard is eveneens
de prachtige collectie van Minot-
ti. Ook de Nederlandse merken
blijven niet achter als het gaat
om zitcomfort. Chris Hissink
vindt wat dat betreft de collectie
van Pastoe een aanrader.
"In het verleden hadden wij in
onze collectie alleen maar kasten
van Pastoe. Nu dus ook zitmeu-
belen." Deze staan bekend om
hun strakke uitvoeringen waar-
bij zitcomfort en een solide kwa-
liteit verzekerd zijn.
Ook Arco, Artifort, Label, Leolux,
Montis en Gelderland doen het
nog altijd prima bij Wim Polman
Interieurs. Uitgebreider aanwezig
is verder het zeer exclusieve Itali-
aanse merk Giorgetti. Modern
design met een klassieke tint..

Jongeren
Chris Hissink verwacht dat het
merk Cappellini ook jongere
klanten aan zal spreken. Hij is
sowieso erg verheugd dat steeds
meer jongeren -van rond de
dertig- de weg naar Wim Polman
Interieurs weten te vinden.

"Dat zijn jonge mensen die
kiezen voor kwaliteit. Natuurlijk
hangt daar ook een prijskaartje
aan. Maar dat is nu juist zo leuk
van het stapsgewijs inrichten
van een huis. Je kunt het name-
lijk in fasen doen. Bijvoorbeeld
eerst de eethoek, dan de gordij-
nen en pas later de zithoek. Vaak
is het ook veel leuker om het op
die manier aan te pakken", legt
hij uit.
Chris Hissink benadrukt dat een
bezoek aan de winkel van Wim
Polman Interieurs niet betekent
dat de klanten ook gelijk wat
moeten kopen. "Mensen moeten
zich hier thuis voelen en eerst
rustig kunnen rondkijken. Vaak
zie je dat klanten na het opstel-
len van een interieuradvies ruim
de tijd nemen om na te denken
over wat ze nu precies willen.
Dat juichen wij toe.
Ook als mensen twijfelen of een
bepaalde fauteuil wel bij hun
interieur past, is dat bij ons geen
enkel probleem. Ze krijgen hem
dan gewoon een paar dagen gra-
tis mee naar huis. Om er echt
helemaal zeker van te zijn. En als
klanten dan nog twijfelen dan
geven we ze eenvoudigweg een
rustpauze.
Topdesign laat zich per slot van
rekening niet dwingen."

De strakke minimalistische vormgeving komt ook bij de Cappellini-zitmeubelen tot uitdrukking.
Eigenaar Chris Hissink van Wim Polman Interieurs: "De showroom heeft een echte
metamorfose ondergaan!"
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