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Extra inzamelingsactie kleine elektrische apparaten:

Samen in actie voor het milieu

De Vordense C ?niging, de Scoutinggroep Vorden en de gemeente Vorden samen in actie voor het milieu

De Vordense Ondernemersvere-
niging (VOV), de Scoutinggroep
Vorden en de gemeente Vorden
houden op maandag 29 okto-
ber een extra inzamelingsactie
voor kleine elektrische appa-
raten zoals boormachines,
adapters, draagbare radio's
waterkokers, haarföhnen, walk-
mans en koffiezetapparatuur.

Vorig jaar vond in de maanden no-
vember en december een proefïn-
zamelingsactie plaats die 2200 ki-
logram opleverde. Bij deze actie
zijn 2 rijwielen verloot. Dit jaar is
naar schatting 1400 kilogram op-
gehaald. In samenwerking met de
VOV zijn 5 detailhandelszaken net
als ten tijde van de proefinzame
lingsactie bereid gebleken om ge
legenheid te bieden om deze elek-
trische apparaten in te blijven ne-
men. De deelnemende zaken zijn:

Super A & P, Super de Boer, Kados-
hop Sueters, Fa Barendsen en Wei-
koop Vorden. Een extra inzame-
lingsronde op maandag 29 okto-
ber kan de respons nog verhogen
en draagt er mede toe bij dat deze
apparatuur niet in de grijze con-
tainer terechtkomt, maar via her-
gebruik bij recyclingsbedrijven en
dus ten goede komt aan het milieu.

WIJZE VAN INZAMELING
In de bebouwde kommen van
Wichmond en Vorden worden de
kleine elektrische apparaten huis-
aan-huis opgehaald. Aanbieders
kunnen hun afgedankte appara-
tuur tussen 17.00 tot 18.00 uur op
het trottoir voor hun woning
plaatsen, waarna Scoutinggroep
en VOV de apparatuur innemen.
Graag niet eerder aan de straat
plaatsen, omdat dat mogelijk tot

ongemak leidt voor weggebrui-
kers. Evenmin mag u apparatuur,
die zwaarder is dan 20 kilogram
zoals wasmachines en koelkasten
aan de weg plaatsen. Daarvoor
moet u contact opnemen met de
kringlooplijn van de Omloop, tele-
foon (0573) 251390. Ook het aan-
bieden van bijvoorbeeld klein che-
misch afval is evenmin toegestaan.
In de overige gebieden van de ge
meente zijn 5 inleverpunten ge-
creëerd, waar u tussen 17.00 en
18.00 uur uw elektrische appara-
tuur kunt inleveren.

De locaties zijn Kranenburg
(parkeerplaats restaurant Schoen-
aker), Linde (café 't Lindese Proat-
huus), Medler (parkeerplaats 't
Wapen van Medler), Delden (ter-
rein Smederij Oldenhave). Zie
voor tijden ook gemeentenieuws
Vorden

28 oktober t/m 3 november 2001:

Geef voor Diabetes!!!
Van 28 oktober t/m 3 november
is de 20e landelijke collecteweek
van het Diabetes Fonds.

Het Diabetes Fonds financiert het
merendeel van al het wetenschap-
pelijk onderzoek naar diabetes in

Nederland en gaat samenwer-
kingsverbanden aan met het bui-
tenland om grote onderzoeken te
verwezenlijken. Centraal doel is
het ontstaan van diabetes stoppen
en bestaande diabetes genezen.
Thema van deze collecte is Diabe
tes en omvang. Er zijn een half

miljoen diabeten in Nederland en
elk jaar worden 60.000 nieuwe ge
vallen ontdekt. Verontrustend is
dat diabetes op steeds jongere leef-
tijd voorkomt. Diabetes Type l,
waarbij het lichaam geen insuline
meer produceert en het lichaam
geen energie meer haalt uit sui-
kers en vetten, ontstaat met name
in de jeugd en maakt een diabeet
levenslang afhankelijk van insuli-
netoediening. Alarmerend is het
toenemend aantal mensen met
Diabetes Type 2, bekend als ouder-

In week 46 (12 t/m 17 november) verschijnt in samenwerking
:

met de Vordense Ondernemers Vereniging

de St. Nicolaaskraht

Advertenties en berichten gaarne vóór 31 oktober inleveren
\

«JTbijpukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van weekblad Contact
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domssuiker. Het is geen ouder-
domskwaal meer. Deze vorm,
waarbij het lichaam te weinig in-
suline maakt of de insulineopna-
me niet goed werkt, komt niet al-
leen meer boven de 40 voor maar
treft nu ook tieners en twintigers.
Onderzoek naar oorzaken en ge
volgen van deze toename en dia-
betes in meest brede zin is essen-
tieel. Gebrek aan beweging en
overgewicht zijn factoren maar de
precisie oorzaak van diabetes is
nog altijd niet met zekerheid aan
te geven en het is vooralsnog niet
te genezen. We komen wel met elk
onderzoek een stap dichterbij. Zo
loopt er nu een onderzoek dat de
doorbraak zou kunnen betekenen
op het gebied van transplantatie,
niet van de gehele alvleesklier
maar alleen de insulinemakende
deeltjes. Voorlichten, oorzaken
achterhalen en bij de wortel aan-
pakken is wat het Diabetes Fonds
wil. Daar is tijd en geld voor nodig.
Veel mensen weten dat met diabe

tes goed te leven valt en dat een
diabeet echt niet hoeft op te vallen
of ernstig ziek is. Wat veel mensen
niet weten is dat ondanks goede
behandeling ernstige complicaties
aan hart, nieren, ogen en ledema-
ten kunnen optreden als gevolg
van de constante aanslag die dia-
betes op het lichaam doet. Vaat-
vernauwingen en zenuwbeschadi-
gingen zijn dan het gevolg. Naar
deze complicaties en de mogelijk-
heden om ze tegen te gaan wordt
ook veel onderzoek gedaan. Zou
het niet mooi zijn als diabetes ver-
dwijnt en niet de volksziekte
wordt die het nu lijkt te worden?
Met de opbrengst van de collecte
financiert het Diabetes Fonds het
wetenschappelijk onderzoek dat
oplossingen voor diabetes dichter-
bij brengt. Geef voor Diabetes!
Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 033^622055.

Geef voor Diabetes van 28 oktober
tot en met 3 november 2001.

Nieuwe
Sintactie?

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. C. de Jonge (Winterswijk). Na de
dienst koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur 'Vorden Zingt' in de
Dorpskerk, voorganger: ds. AA. v.d. Spek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. G.W. v.d. Burg (Zutphen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.00 uur ds. L.J.R. Ort (Doetinchem); 19.00 uur
"Vorden Zingt' in de Dorpskerk. Voorganger: ds. AA. v.d. Spek.

R.K kerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.00 uur Pastor Agterhoek, eucharistieviering
m.m .v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 oktober 17.00 uur Zweers, eucharistieviering.
Zondag 28 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
28-29 oktober pastor G. Zweers (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
27-28 oktober dhr. Sten-inga, Schoolstraat 9, Vorden, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 26 oktober-2 november apotheek Jonker, Houtmarkt 73,
Zutphen, tel. (0575) 51 31 77.

Tandarts
27-25 oktober f A. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15,00-16.30 en 17.45-19,00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks ll.00-ll.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15,30-16.45 en 18.45~19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag% zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112V 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
mnandag t/m vrijdag van 09,00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 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
CLZelhcm. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16,30 uur. Reparatieyerzoeken 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; mfo@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08: Ina Weustman tel, (0575) 52 72 46; mevr. Wenünk, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Moiiuta 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.CXM7.3p uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 140Q-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; vrijdagvan 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag,donderdag, vrijdagen zaterdagvan 14.00-17.00Uur.
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 Infonnatieburo 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.
Personenalarmeri ng info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405. i
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 Dorpscentitun, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.O.) Gymnastiek; sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Ric-Anne).

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

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

• Mevr. G.J. van Ark-Beren-
pas is verhuisd van Wilden-
borchseweg 19 naar De Weh-
me, Hof 10, tel. 55 65 86.

• Nog één week: alle rode
wijn in de aanbieding. We-
reldwinkel Vorden.

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

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

• Revue Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld op 26 okto-
ber, 2 en 3 november aan-
vang 19.30 uur. Voorverkoop
Dorpscentrum Vorden.

• Regelmatig te koop: jonge
leghennen. Ten Hagen, Wa-
liënsestraat 178, Winterswijk,
tel. (0543) 51 31 86.

• De kindercursus Werken
met klei, die woensdagmid-
dag 31 oktober begint, zit vol.
Er is nog plaats in de cursus
Schilderen voor kinderen,
die zaterdagmorgen 10 no-
vember begint. Informatie en
aanmelding: KunstKring Ruur-
lo (0573) 45 20 75.

• Het ei. Teken van een nieuw
leven. Nu te zien en te koop bij
Wereldwinkel Vorden.

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

• Nette dame (60 jaar) zoekt
rustig gelegen perm. woonr.
in Vorden e.o. Brieven onder
nr. 35-5 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

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

• Te koop: 286 computer
met kleurenmonitor; 386
computer zonder monitor;
H.P. printer 550 C; Canon
Fax B 360 en Philips matrix-
printer. T.e.ab. Tel. (0575) 55
3689.

• Gezocht: oppas voor onze
drie kinderen. Tevens zijn wij
op zoek naar een klussen-
man. Tel. (0575) 55 52 13.

• Bazar Welfare Rode Kruis:
woensdag 31 oktober van
13.30 tot 16.30 uur in De Weh-
me te Vorden.

• „Streekgenoten steken hun
nek uit". Kom zondagmiddag
28 oktober in De Tapperij
genieten van een mooi con-
cert door ingezetenen van
Ruurlo en omgeving. Zaal
open: 14.30 uur. Toegangsprijs
f 7,50; kk-leden: f 5,-. Informa-
tie: KunstKring Ruurlo (0573)
45 20 75.

• Er is werk aan de (Wereld-
winkel. Voor meer informatie
bel of bezoek onze winkel. (55
41 55, Raadhuisstraat 6).

• Z.s.m. gezocht: woonruimte
voor een jonge vrouw van 27
jaar, liefst omgeving Vorden.
Tel. na 18.00 uur (0575) 54 32
22.

Deze week bieden wij de lekkerste aardappelen eens extra goedkoop aan!

HERFSTSPECIAL
Veldverse

broccoli
500 gram 198
Rijp geplukt, dus perfect van smaak

trostomaten
500 gram 298
Heerlijk, uit eigen keuken

gezwam-salade
200 gram 298

voor de lekkerste natuurlijk naar de echte groenteman

Clementine rnn
mandarijnen isvoa OÏ7Ö
alleen even bakken

aardappelschotel 000
500 gram L.<j(j

Versgeschrapte

worteltjes
500 gram 198

Deze week alle soorten aardappelen 2e zak \\B\MB PIÏJS
Aanbiedingen week 43

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

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUIT.

Concert
Vordens Mannenkoor

m.m.v.

Datum: 9-10 november 2001

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

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Wat eten we het weekend van
27 en 28 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 f 6,-.

Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere
personen, dan kunt u die bestellen op vrijdagavond

26 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 27 oktober

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

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt.

v

IL IL C

Burg. Galleestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Halloweenbrood
ƒ2,15

Halloweengebakjes
5 voor/10,00

Likeurbonbons
100 gram van f4,25 voor/3>95

Feestjes
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien,

taart, partyhapjes, hartige broodjes,
salades, koude- en warme buffetten.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek



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

Romy

Romy is geboren op 15 oktober 2001.

Ton, Carry en Dennis
Clement-Helmink

Emmerikseweg 98
7204 SN Zutphen
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
• zoon en broertje
t- • « : •

Bryan

Bryan is geboren op 16 oktober 2001 om 8.16 uur,
weegt 4250 gram en is 54 cm groot.

Barny en Caroline
Visser-van der Woerd
Mellany t
Scott

Broekweg 15
7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 20 73

|

Bas Siemes & Sandra Dekkers

gaan trouwen op 1 november 2001
om 13.00 uur in het gemeentehuis

„Kasteel Vorden".

Ons adres is:
Biesterveld 19

7251 VR Vorden

Erik Hietbrink &
Martine Lenselink

gaan trouwen op vrijdag 2 november 2001
om 13.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel '
Vorden" te Vorden.

Ons adres blijft:
De Bongerd 4
7251 CD Vorden

',> .

Geef Aet door,
rechts gaat voor

Welkom zijn bij God...
dat kan echt.

Toch nog onverwacht heeft de Here tot Zich geno-
men, vanuit haar eigen vertrouwde omgeving, onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Maria Bouwmeester
sinds 1-12-1991 weduwe van G.W. Weenk

* 22-2-1903

Vorden:

118-10-2001

H. Weenk
J.H. Weenk-Huurnink

Hengelo (Gld.): E.B. Lebbink-Weenk
J.B. Lebbink in herinnering

Vorden: G.M. Bielderman-Weenk
W. Bielderman

Klein- en achterkleinkinderen

7251 MZ Vorden, 18 oktober 2001
„Weenk", Schuttestraat 12

De teraardebestelling heeft dinsdag 23 oktober op
de Algemene Begraafplaats plaatsgevonden.

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedan-
ken voor de felicitaties, cadeaus en uw aanwezig-
heid.

Het was een onvergetelijke dag.

Familie H. Tjoonk

Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

>

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden

Derk Jan ten Broeke
sinds 1988 weduwnaar van E.H. Peppinck
eerder gehuwd geweest met D. Poestkoke

Zutphen
geboren 24 febr. 1904

Hengelo (Gld.)
overleden 18 okt. 2001

Vanaf 1992 werd hij met liefde en aandacht
uitstekend verzorgd bij de familie Veenhuis

in huize Sonnevanck.

Geldrop: Dik ten Broeke
Riet ten Broeke-van Stokkom

Dronten: Hennie Keuper-ten Broeke
Adri Keu per

Ruurlo: Wil Kok-ten Broeke
Henk Kok

Klein- en achterkleinkinderen

Bleekstraat 5
7255 XZ Hengelo (Gld.)

Correspondentieadres:
Esweg 22
7261 BZ Ruurlo

De begrafenisplechtigheid heeft op dinsdag
23 oktober jl. te Vorden plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een
langdurige ziekte toch nog onverwacht is overle-
den, mijn lieve moeder, onze schoonzuster

Wilhelmina Hendrika
ten Brinke-Dollekamp

sinds 1963 weduwe van
Hendrikus Gerrit ten Brinke

in de leeftijd van 74 jaar.

Jan ten Brinke
Schoonzusters en zwagers

20 oktober 2001
Zutphenseweg 121
7251 DN Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 24 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
25 oktober om 11.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden.

Voor aanvang van de rouwdienst is er ook gele-
genheid tot afscheid nemen in de kerk.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.

Geen bloemen.

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder
en grootmoeder

Maria Winkels-Meulenbrugge

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

l Lochem, oktober 2001

Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart.
En je zult zien
datje huilt om wat liefde en vreugde schonk.

Voor het warme medeleven tijdens zijn ziekte en na
het overlijden van onze lieve papa en opa

Theo Waenink
willen wij u bij deze hartelijk bedanken.
De vele bezoekjes, de bloemen en vele kaarten tij-
dens zijn ziekte en na het overlijden, geven ons veel
steun.

Gonny en Michel Geurts-Waenink
Danique

Kitty Waenink en Rudi Kornegoor
Lesley en Jordi

Mandy Waenink

Hengelo (Gld.), oktober 2001

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

maandagavond
5 november
van 18.30 tot 19.30 uur.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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



•Si" GEMEENTE BULLETIN yORDEN
^MAWKWAW^K^

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 dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'B OUWAANVRAGEN

plaats

Zutphen-
seweg 80

üeferink-
weg 1-3 (")
Enzerinck-
weg 10 (")

Zomer-
vreugdweg l

aanvrager

R. Helmink en
mw. I. Lichtenberg

EJ. Lettink

G. Schuerink

J.M. van den Wall
Bake

inhoud

inpandig verbouwen
woning en bouwen
veranda/overdekt
terras
verbouwen boerderij

verbouwen varkens-
stal tot kantoor/
expositieruimte
vergroten woning

datum
ontvangst
11-10-2001

16-10-2001

16-10-2001

16-10-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met f) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijk-
heid om in de periode van 25 oktober tot en met 21 november 2001 een zienswijze
in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor een ontwerp
tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wet-
houders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet
afhandelen omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het gel-
dend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

'ERGUNNINGEN

bouwen

plaats aanvrager
Kerkhoflaan 9 R.R. Keuter

Ruurlose
weg 65a

Zomervreugd-
weg6

gebruiken -

plaats
Dorpsstraat 3

Zutphense-
weg73
Nieuwstad 49

Nieuwstad 32

W.M.M, de Leeuw

inhoud
bouwen dubbele
garage
vergroten woning

E. Reinders

aanvrager
Openbare
bibliotheek
en leeszaal
Villa Nuova

Chr. Scholen-
gemeenschap
't Beeckland
Verzorgingshuis
De Wehme

vervangen twee
schuren door garage/
bergruimte

inhoud
Openbare bibliotheek

verpleegtehuis

school

Bejaardenoord

vrijstelling

- bodem-
onder-
zoek
(gedeel-
telijk)

- hoogte
vervan-
gend
bouwen

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied.

OORRANG IN HET VERKEER

Voorrangsregels in het verkeer zijn lang niet altijd bij iedereen bekend.
In bepaalde situaties vindt men het onduidelijk of er nu wel of geen voor-
rang verleend moet worden. Veel ongevallen ontstaan dan ook doordat
één van de betrokkenen de ander geen voorrang geeft. In Gelderland val-
len hierdoor per jaar meer dan 2.000 slachtoffers, met name veel fietsers
en bromfietsers. Om enige duidelijkheid te geven, treft u hieronder en-
kele voorrangsregels aan.

- Op kruispunten waar de voorrang niet is geregeld met borden of an-
dere tekens, hebben alle van rechts komende bestuurders voorrang,
dus ook fietsers en bromfietsers.

- Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Afslaand verkeer
moet dus iedereen die op dezelfde weg rechtdoor gaat, voor laten gaan,
ook voetgangers.

- Een overstekende voetganger op het zebrapad heeft altijd voorrang. Dit
geldt al vanaf het moment dat de voetganger op het punt staat om over
te steken.

- Binnen de bebouwde kom heeft een openbaar vervoer bus voorrang bij
het verlaten van de bushalte, zodra het linker knipperlicht dit aan-
geeft.

- Op de meeste rotondes is de voorrang geregeld met borden. Let dus
goed op deze borden.

- Ook haaientanden op de weg geven aan wanneer er voorrang verleend
moet worden.

Maar voorrang mag u nooit nemen, voorrang moet u krijgen. Let daarom
goed op of uw medeweggebruiker u wel voorrang verleent. Voorkomen is
tenslotte beter dan genezen!

NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP DINSDAG 3O OKTOBER

Huis-aan-huis in de bebouwde kom
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het
grof- snoei- en tuinafval, dat niet in de groene container past, huis-aan-
huis opgehaald.

Buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied moeten uiterlijk vrijdag 26 oktober 2001
telefonisch melden dat zij snoeiafval aan de weg leggen. Dit kan bij de
Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu, tel (0575) 54 56 46, bereikbaar
van 9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur. Van het buitengebied is sprake als u bui-
ten de 50 km snelheidszone woont.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Snoeiafval, takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m, kunt
u op zaterdag 10 november van 10.00 tot 13.00 uur ook gratis brengen
naar de parkeerplaats bij sporthal 't Jebbink. Geen zakken met tuin- en
bladafval!

Schoon snoei- en tuinafval kunt u ook tegen betaling brengen naar:
- het Afval Breng Punt aan de Letlandsestraat (industrieterrein "de

Mars") in Zutphen
- het Afval Brengpunt Lochem, Hagendijk 1.

Beide geopend op werkdagen van 08.00 -12.00 uur en van 12.30 -16.00
uur en op zaterag van 9.00 -13.00 uur.

Aanbiedingsregels
- takken gebundeld met touw aanleveren
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen, uiterlijk om 07.00

uur
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- bundels niet zwaarder dan 15 kg.
- Totale volume maximaal 2 m3
- Bladafval alleen in de speciale gft-zakken
- Geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm.

Houdt u zich niet aan deze regels, dan neemt de inzamelaar het afval
niet mee.

Is uw snoeiafval niet weggehaald, bel dan uiterlijk woensdag 31
oktober de Afval Informatie Lijn van Berkel Milieu, (0575) 545646.

OV, SCOUTING EN GEMEENTE SAMEN IN ACTIE VOOR
HET MILIEU

Om het inzamelresultaat in onze gemeente verder te verbeteren organi-
seren VOV, Berkel Milieu, Scouting Vorden-Hengelo en uw gemeente op
maandagavond 29 oktober een extra inzameling. Deze is huis aan huis in
de kernen Vorden en Wichmond. Woont u niet in de kernen, dan kunt u
de apparaten op een aantal plekken brengen. Scouting Vorden-Henge-
lo halen de elektrische apparaten op.

Het gaat om alle kleine elektrische
apparaten die u in uw huishouden
gebruikt. Dus geen wasmachines,
koelkasten en dergelijke. Die kunt
u laten ophalen door het kring-
loopbedrijf 'de Omloop' (telefoon-
nummer 0573-251390).

Waar en hoe kunt u uw apparaten
kwijt ?

Kom Vorden en Wichmond
U kunt het klein web tussen 17.00
en 18.00 uur aan de wegzijde van
het trottoir plaatsen, enwel zoda-
nig dat de verkeersveiligheid niet
in gevaar komt. Vanaf 18.00 uur
komt de Scouting groep bij u langs
en neemt het klein web mee. Zij

zullen niet aanbellen om te vragen of u nog afgedankte apparatuur
heeft.

Overig gebied
Een ieder kan op maandag 29 oktober aanstaande klein wit & bruin-
goed tussen 17.00 en 18.00 uur bezorgen op de parkeerplaatsen op de
volgende locaties:

^Scouting

Kranenburg
Parkeerplaats
Restaurant Schoenaker
Ruurloseweg 64;

Linde
Café 't Ündese Proathuus,
Lindeseweg 23;

Wildenborch
Kapel Wildenborch,
Kapel weg 1.

Verzoek: geen apparaten en/of dozen met apparaten zwaarder dan 20 ki-
lo neerzetten.

Medler
Parkeerplaats
't Wapen van Medler
Ruurloseweg 114;

Delden
Terrein Smederij Oldenhave
Spiekerweg 6;



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

RUNDER
SUCADELAPPENikg 11,00

H AM LAP of
FRICANDEAU ug 9,95

GEVULDE SCHNITZELS
diverse soorten 4 stuks U,95

5 BACONVINKEN

Weekpakket vleeswaren

100 gr HAMWORST 1,95

100 gr KATENSCHINKEN 2,95

100 gr PALINGWORST 1.95

6,85

NU VOOR

4,50

uw vakslager D l J KG RAAF

10,00« 3 MINI-CYCLAMEN

0 3VOSSEBESSEN 10,00

•* BOS ROZEN A 20 STUKS 9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bloemen en planten

Adres: Keoordnieg 2
125173 Vorden

f/1 Hét bOS* (gelegen tussen de campings
Groente, zuivel en vlees van eigen bedrijf, aangevuld *V Goldberg en T>e 'Reehorst]
met produkten van andere biologisch merkende telefoon (0575) 55 42 02
bedrijven in de Achterhoek.
Tevens een compleet assortiment kruideniersmaren.

Openingstijden:
dinsdag oe.OO tot 12.30 uur
woensdag Od.OO tot 12.30 uur

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

Alleen deze week!
perkifa

donderdag
vrijdag
2aterdag

Contactjes?

Kunt u een
keukengeheimpje

bewaren?

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken
Wilt u ze thuis eens lekker verrassen?

Kom dan tijdens de heerlijke hak-,
braad- en stoofweken naar de Keurslager.
Want die heeft verstand van lekker vlees
en kent tal van bereidingswij/en, die hij
best aan u door wil geven.

Voor nog meer tips en overheerlijke re-
cepten kijkt u in het blad 'Koken met de
Keurslager' of op www.keurslager.nl.
I>an blijft er nog maar één probleempje
over: hoe houdt u al die lekkerbekken uit
de keuken?

Deze week speciaal aanbevolen:

Gegrild spek, ^ 89 3 kogelbief stukken, <• m 50
100 gr. €658 I4~

Normand ische kipfilet, ~75 3 bief stukken, 00
100 gr. €125 IT €545

Pikante Gehakt
aardappelsalade, |-98 cordon bleu's,
500 gr. J~ 4 stuks

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

/

Met uw steun
kunnen ze

niet verliezen
Buitenspel gezet door armoede, oorlog, gebrek aan liefde.

Het overkomt duizenden kinderen in ontwikkelingslanden.

Mensen in Nood helpt. Bijvoorbeeld door lokale sportprojecten

te steunen. Zo kunnen kinderen onbezorgd spelen en weer

kind zijn. Help hen en hun leeftijdsgenoten.

Ja, Ik laat kIneUren <eor«n me* ««n doall Stuur mij Informatie ovw Klnd«r*t«m/Mcm«n In Nood.

Ntom _ : _ ........ _ fn/y Y

Adr« T«l«(oon

Stuur d«z« bon In MR ong«fr»nk««rt« invdop nur: Kmdwiam. Amvmordnumnwr 1 0620. 250 1 WB D«n Hu|



Expositie Riek Schagen op zaterdag 27 en zondag 28 oktober

'Het leven is toch prachtig'

De meeste mensen kennen
haar als Saartje uit de televisie-
serie Swiebertje. Twee weken
geleden werd Swiebertje zelf
uitgeroepen tot het beste
programma van de afgelopen
vijftig j aar.

Toch doen we de Vordense actrice
Riek Schagen - volgende maand
wordt ze 88 - tekort als we haar
curriculum vitae zouden beper-
ken tot deze rol. "Want ik heb echt
hele mooie rollen gehad", blikt
ze terug. Daarnaast heeft Riek
Schagen in haar leven altijd veel
geschilderd. Op zaterdag 27 en
zondag 28 oktober houdt ze 's
middags weer een expositie in
haar eigen 'Galeriek' aan de
Nieuwstad 2.

Riek Schagen zit altijd nog vol
energie. Uitslapen is er dan ook
niet bij. Elke ochtend staat ze zo
rond de klok van zeven uur naast
haar bed. "De meeste mensen vin-
den dat raar. Maar waarom eigen-
lijk? Het leven is toch prachtig. Ik
ben altijd weer blij dat ik op kan
staan." Meestal begint haar dag
met een ontbijtje en de nieuwsbe-
richten op de radio. Daarna gaat
ze aan het werk in haar huis of in
de tuin. Of ze brengt een bezoek
aan haar atelier aan de Nieuwstad
2. Op dit moment is ze ook weer
druk bezig met de voorbereidin-
gen van haar expositie. Op zater-
dag 27 en zondag 28 oktober zul-
len er in De Galeriek weer diverse
schilderijen van haar worden ten-
toongesteld. Verder zijn Wil en Cor
Heek op beide dagen van de partij
met een bijzondere collectie por-
selein en glas. Schilderen doet
Riek Schagen al jaren niet meer.
Daar heeft ze - zoals ze zelf zegt -

het geduld niet meer voor. Daar
komt bij dat nadat haar man ge-
storven is, het plezier in het schil-
deren verdween. "Ik schilderde al-
tijd voor mijn man. Dat vond ik
leuk. Dan kwam hij thuis en ging
hij meteen kijken wat ik die dag
had gemaakt. Door mijn man ben
ik ook gaan schilderen. Hij deed
dat altijd al. Hij was ook als het wa-
re mijn leermeester en vertelde
mij welke schilderijen ik af moest
maken en welke ik weg kon gooi-
en. Ik heb enorm veel van hem ge
leerd, maar sinds die leerschool er
niet meer is, hoeft het voor mij ei-
genlijk allemaal niet zonodig.
Daar komt bij dat je ook wat onze
ker wordt. Je vraagt je af: is dit
goed wat ik maak. Terwijl ik na-
tuurlijk helemaal niet onzeker
hoef te zijn, want eigenlijk weet ik
wel dat het goed is. Dat klinkt mis-
schien een beetje gek als je dat van
jezelf zegt, maar het is wel zo. Ver-
der heb ik in mijn leven natuurlijk
ontzettend veel schilderen ge-
maakt. Ik denk wel zo'n duizend.
En op een gegeven moment is het
dan ook goed."

EXPOSITIE
Exposeren doet ze altijd nog wel
graag. Met name het contact met
de mensen vindt ze erg leuk. Ook
geniet ze er nog telkens van als ze
weer een schilderij verkoopt. "Het
overgrote deel van de doeken, is in-
middels verkocht. Maar ik heb
voor de komende expositie toch
weer een leuke collectie weten sa-
men te stellen", zegt ze. Vervol-
gens vertelt ze het verhaal over
een tentoonstelling die ze een tijd
geleden gaf in Kampen. "Daar
kwam een echtpaar binnen die ei-
genlijk niet verder kwamen dan
de entree. Daar hing één van mijn

doeken en ze waren gelijk ver-
kocht. Ze zijn ook helemaal niet
verder wezen kijken en hebben
dat schilderij direct genomen. Om-
dat ze met het openbaar vervoer
waren, heb ik dat schilderij later
samen met een vriendin van me
naar hun huis in Delft gebracht. Ik
ben dan altijd erg nieuwsgierig
waar mijn doek komt te hangen.
Het liefst ga ik dan ook gewoon
even bij de mensen thuis kijken",
lacht ze.
Riek Schagen houdt van kleuren.
Dat blijkt duidelijk uit haar hele
oeuvre. De ene maal zijn de kleu-
ren krachtig en contrasterend, de
andere keer zacht als pastei. Haar
werk is echter moeilijk in te delen
in een bepaalde categorie. Het is
een spontaan en zuiver in vorm en
kleur uitgedrukte innerlijke bele
venis. "Ik wacht ook nooit op in-
spiratie of zo", zegt ze . "Ik zie al-
tijd wel wat er uitkomt. Opeens zie
ik dan en figuur staan. En dat ac-
centueer ik dan een beetje. Het is
dus niet zo dat ik schilder aan de
hand van een voorbeeld. Iedereen
kan er weer wat anders in zien. En
dat vind ik ook het leuke aan mijn
schilderijen. Iedereen heeft er zo
z'n eigen ideeën bij."

GEVOELSMENS
Riek Schagen is een echt gevoels-
mens. Haar geheim is dat ze ge-
bruik maakt van haar innerlijke
kracht. Dat doet ze niet alleen als
ze schildert, maar dat heeft ze ook
altijd op het toneel gedaan. "Dat
spelen komt van binnenuit", zegt
ze. "Ik heb ook nooit een toneel-
school gevolgd of zo. Waarschijn-
lijk had ik dat" talent gewoon",
schatert ze. De grote ommekeer
kwam toen ze de rol van Marianne
in het toneelstuk Schakels van

Herman Heijermans speelde. "Op-
eens werd ik me er bewust van
waar ik mee bezig was. Heel
vreemd. Daarvoor speelde ik altijd
gewoon. Ik dacht er niet bij na. En
dat was toen plotseling afgelopen.
Aan de ene kant best wel eng,
want ik vond het toneelspelen
toen plotseling ineens heel erg
moeilijk. Dat beangstigde me wel.
Maar aan de andere vond ik het
ook een heel geweldig. Gelukkig is
dat gevoel niet altijd gebleven.
Maar ik had altijd wel meer span-
ningen dan daarvoor", zegt ze.

Haar bekendste rol is natuurlijk
die van huishoudster Saartje in de
televisieserie Swiebertje. In totaal
heeft ze dat zeventien jaar gedaan.
"Bij de mensen heeft dat echt een
ongelooflijke indruk gemaakt,
want ik word nog dagelijks op
straat aangesproken op die rol.
Prachtig toch. En wat wil je nog
meer. Als je maar beroemd wordt
toch?", schatert ze. "Nee, flauwe
kul natuurlijk", voegt ze er snel
aan toe. Hele generaties groeiden
in de jaren vijftig en zestig op met
de serie Swiebertje. Toen de cast
na zeventien besloot te stoppen,
stuitte Riek Schagen op veel onbe
grip bij de mensen. "De mensen
belden mij ook gewoon op met de
vraag waarom wij stopten. Hoe
kunnen jullie ons dit aandoen, zei-
den ze dan. Maar aan de andere
kant was het natuurlijk ook wel
mooi geweest. We hadden het ze
ventien jaar gedaan en dan is het

goed om op je hoogtepunt te stop-
pen. Daar kwam bij dat Joop Dode
rer er gewoon mee wilde stoppen.
Kijk, een burgemeester of een Sa-
artje kun je nog wel vervangen
maar met Swiebertje kan dat na-
tuurlijk niet."

VAN AMSTERDAM
NAARVORDEN
Via haar contacten met de Sorbo
kwam Riek Schagen zeventien jaar
geleden terecht in Vorden. "Mijn
atelier in Amsterdam was veel te
klein geworden en ik vroeg aan de
heer De Jong of hij niet iets anders
voor mij wist. Uiteindelijk kwam
hij toen met grandioos aanbod dat
ik gewoonweg niet kon weigeren.
Een galerie aan de Enkweg in Vor-
den van maar liefst tweeduizend
vierkante meter met daarnaast
ook nog een woning." Een dag
voordat Riek Schagen en haar man
Bert Westermann definitief naar
Vorden zouden verhuizen, over-
leed haar echtgenoot. "Alle spul-
len stonden toen al bijna in Vor-
den. Een half jaar later besloot
Riek Schagen alsnog naar Vorden
te gaan. "En daar heb ik geen mo-
ment spijt van gehad. Ik ben hier
echt fantastisch opgevangen. En
dat is natuurlijk ook wel het voor-
deel van als je Saartje bent ge-
weest. De mensen kennen je en
spreken je heel makkelijk aan in
het dorp. Ik heb me hier vanaf het
begin dan ook gelijk thuis gevoeld.
Wat dat betreft zou ik ook nooit
meer weg willen uit Vorden."
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Nederland telt nu al meer dan een half miljoen diabeten.

Medicijnen en/of een voedingsadvies maken een goed

leven mogelijk. Desondanks

kunnen na verloop van tijd

GIRO 5766
l Diabetes fonds

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

problemen ontstaan met hart- en bloedvaten, met de

ogen of nieren. Problemen die soms ingrijpend zijn voor

diabeten en de naaste omgeving. Verder onderzoek moet

oplossingen brengen.

Help het onderzoek. Geef aan de collectant! fCBF c



Gezocht:
voor het Ulenhof College

't Hoge in Vorden

SCHOON-
MAAK-

PERSONEEL
goede verdienste!

Bel voor informatie
06 55880202

(0570) 60 60 77

l n-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

diabetes
Collecteweek

28 oktober t/m 3 november 2001

Nederland telt nu al meer dan een

half miljoen diabeten. Medicijnen

en/of een voedingsadvies maken

een goed leven mogelijk.

Desondanks kunnen na verloop van

tijd problemen ontstaan met

hart- en bloedvaten, met de ogen of

nieren. Problemen die soms

ingrijpend zijn voor diabeten en de

naaste omgeving,

l Verder onderzoek moet

oplossingen brengen.

Help het onderzoek.

Geef aan de collectant!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20

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

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

WERK AAN UW WONING?

BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS

KEUKENS - TEGELS
Alles in één hand

Molenweg 1 1 » 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:(0315)242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

SÖtëAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
liet Hoge 3 7251 XT Vorden

Iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Het plantseizoen
is weer begonnen

Coniferen voor haag als solitair
Diverse soorten heesters in container
Winter- en zomerbloeiende heide in pot

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN

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

Tip! Geef een cadeaubon

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

Moe en lusteloos?

Te dik, of juist te dun?
Moeite met op gewicht blijven?

HERBALIFE

Gezonde, natuurlijke voeding.
Óók voor sporters,

kinderen, zieken en bejaarden!
30-dagen-geld-terug-garantie.

Bel nu:
Marga Sünninghausen-Hummelink

(0575) 46 49 82

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAfi

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

TE KOOP GEVRAAGD:

suikerbieten
quotum

Uw makelaar voor:
• Woningen
• Boerderijen
• Huur en verhuur

bedrijfs- en opslagruimte
• Produktierechten

H. Loman
Vierakkersestraatweg 26

7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 13 31

mobiel 06 22684706

Restaurant

de Timmerieé

De Timmerieë
zoekt

De Timmerieë is een restaurant met 70 zitplaatsen.
Wij serveren traditionele gerechten in een eigentijdse
uitvoering en geven onze gasten een gastvrij verblijf

in een sfeervolle ambiance.

Wij zoeken uitbreiding van ons team:

Bedieningmedewerk-st-ers
Hoofdzakelijk voor de weekenden, maar ook wel

door de week. Ervaring is mooi, maar goede inzet en
een interne opleiding bieden een goede toekomst.

Voor deze functie moet je 18 jaar of ouder zijn.

Reacties en vragen richten aan:
Arie Maalderink (eigenaar)

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Telefoon (0575) 43 13 36 Fax (0575) 43 22 44

E-mail: ag.maalderink@worldonline.nl



Opening Sueters in Hengelo Toneelspelen & Theatermaken

Henny Sueters (links) en haar dochters Suzan (midden) en Angelique brengen een toost uit op de nieuwe winkel
in Hengelo

Eigenlijk kun je het zo gek niet
bedenken of ze hebben het wel.
Van een afValemmer tot een
koffiezetapparaat en van een
broodmes tot een mixer.

Maar ook voor een leuk cadeautje
bent u bij huishoud- en kadoshop
Sueters in Hengelo aan het juiste
adres.

Vorige week woensdag vond de
officiële opening plaats van het
Hengelose filiaal van de familie
Sueters. Vele genodigden kwamen
op deze avond een kijkje nemen in
de winkel aan de Raadhuisstraat
9a. 'Bij zo'n opening is het altijd
racen tegen de klok', zegt Angeli-
que Sueters. 'Om vier uur waren
we nog druk bezig met de laatste

dingen.' Maar het resultaat mag er
dan ook zijn: een eigentijdse win-
kel waar alles te krijgen is op het
gebied van huishoudelijke artike-
len. En laten we ook de vele leuke
cadeau-artikelen niet vergeten.
Suzan Sueters (27) gaat de winkel
in Hengelo runnen. De familie
Sueters heeft ook een huishoud-
en kadoshop in Vorden.

Bron van gezondheid

Herfst is bij uitstek de tijd van
pompoenen. Je ziet ze tegen-
woordig in vele tuinen, waar ze
voor extra kleur zorgen in de
tijd dat de bloemen het langza-
merhand laten afweten. In al-
lerlei schakeringen groen, geel
en oranje passen ze ook erg
goed bij de warme tinten van
de najaarstuin.

In ons land zijn pompoenen be-
trekkelijk nieuw. Toen ik als klein
meisje het sprookje van Assepoes-
ter leerde kennen, verbaasde ik
met erover dat Assepoester van
haar petemoei de opdracht kreeg
een pompoen uit de tuin te halen.
Ik had nog nooit een pompoen ge-
zien, maar in de sprookjeswereld
was het kennelijk iets heel gewoons.

Ik was al veertien toen ik bij een
boer bij ons in buurt een 'pronk-
appel' te zien kreeg. Het ding was
fletsoranje en nauwelijks met twee
armen te omvatten. Toen begreep
ik pas wat Assepoesters petemoei
bedoeld moet nebben. Van zo'n
gigant kun je wel een koets maken!

Pas vele jaren later, toen ik voor
het eerst boodschappen ging doen
in een natuurvoedingswinkel, zag
ik opnieuw pompoenen. Ze waren
niet zo groot en ze waren nog veel
mooier oranje gekleurd dan de
pronkappel uit mijn jeugd. Boven-
dien bleken ze eetbaar, iets wat de
boerin van de pronkappel inder-
tijd beslist niet geweten heeft. Ik
heb ze eens geproefd en ik was di-
rect verkocht.

Nou heb je pompoenen in vele
soorten en maten. De meeste (zo-
als de gigantische fletsoranje
pronkappel) worden alleen voor
de sier geteeld. In Vorden bestaat

een gespecialiseerd bedrijf dat
pompoenen teelt, wel zo'n 300 ver-
schillende soorten. Ze worden niet
alleen gebruikt om tuinen in de
herfst extra kleur te geven, maar
ook om lampionnen van te maken
met Sint-Maarten (11 november) of
met het uit Amerika overgewaaide
griezelfeest Halloween (2 novem-
ber). Juist door de fraaie kleuren Ie
nen ze zich hier erg goed voor.

Pompoenen en kalebassen beho-
ren tot dezelfde plantenfamilie als
komkommers en courgette. Ter-
wijl komkommer en courgettes
jong worden geplukt zodat ze
mals en saprijk zijn, laat men
pompoenen en kalebassen aan de
plant helemaal rijp worden. De
meeste soorten verhouten dan
enigszins, waardoor ze heel lang
houdbaar zijn. Zelfs buiten, in
weer en wind, kunnen ze weken
tot maanden goed blijven. Binnen,
op een niet te warme maar vorst-
vrije plek, zijn ze tot ver in het
voorjaar te bewaren.
Niet alle pompoenen zijn eetbaar.
Er zijn enkele soorten die wel spe-
ciaal als groente geteeld worden.
Dat zijn de in Italië populaire spag-
hettipompoen, de in Frankrijk be-
kende pattison en de in Nederland
nog onvoldoende gewaardeerde
Hokkaido-pompoen.

De Hokkaido is oorspronkelijk
ontstaan op een Japans eiland. De-
ze pompoen heeft beeldig oranje
vruchtvlees en een feloranje of
donkergroene schil. Voor gebruik
wordt de pompoen in parten ge-
sneden en wordt het draderige
binnenste met de pitten verwij-
derd. Groene pompoen wordt ook
geschild, bij oranje pompoenen is
dit niet nodig. Van het draderige
binnenste, de pitten en de schillen

kan bouillon worden getrokken.
Het vruchtvlees kan worden ge-
kookt, gestoofd, gebakken of zelfs
gefrituurd. Het is zoet van smaak
en bevat veel ijzer, caroteen en vi-
tamine C.

Eetbare pompoenen zijn verkrijg-
baar in natuurvoedingswinkels.
Vordenaren kunnen ook terecht
bij de biologische boerderij De Vijf-
sprong, waar al jaren Hokkaido-
pompoenen worden geteeld (net
als komkommers en courgettes
trouwens). Ze zijn ook heel gemak-
kelijk zelf te telen: u hoeft alleen
maar de pitten van een gebruikte
pompoen op uw composthoop te
gooien en de natuur doet de rest.
Kleine knaagdieren zullen het ook
waarderen: zo'n hoopje pompoen-
pitten helpt ze de winter door. En
er blijven er vast wel een paar over
om in het voorjaar, na de laatste
vorst, te kiemen en in korte tijd uit
te groeien tot een plant, die met
zijn ranken en grote bladeren uw
hele composthoop bedekt. Leuke
tip: kerf in de schil van een jong
pompoentje uw naam (of zo) en er
vormt zich een litteken, dat met
de pompoen mee groeit.

RECEPT: POMPOENSOEP
l Hokkaido pompoen, l grote ui,
1 prei, kerrie, olie of boter en
bouillonblokjes

Maak de pompoen schoon zoals
boven beschreven en kook gaar in
2 liter bouillon (evt. getrokken van
de pitten en schillen met een blok-
je). Snijd de ui in snippers, de prei
in ringen en fruit ze samen in wat
olie of boter. Fruit kerrie naar
smaak even mee. Pureer de pom-
poen en doe alles bij elkaar. Extra
lekker met een eetlepel crème
fraiche in elke soepkom of bord.

Cursus Toneelspelen & Theater-
maken in het dorpscentrum
op woensdagmiddag van 31
oktober tot en met 19 december
(8 lessen).

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

uitdrukkingsvaardigheid staan
centraal. Voor de eerste samen-
komst woensdagmiddag 31 okto-
ber vraagt men iets! van jezelf mee
te nemen, bijvoorbeeld je lieve-
lings schoenen, songtekst, jurk,
make-up, speelgoed, knuffel, foto
of zoals je zelf wilt. De laatste les
19 december zal men een presen-
tatie geven van de reis door het
theater voor familie & vrienden.
De cursus wordt verzorgd door
Lotte van Dam, sinds 1988 actiefin
het Theater als actrice, Theater-
maakster en Docent Drama.

Als je zin hebt in toneelspelen,
kom dan woensdagmiddag naar
het dorpscentrum in Vorden. Ik
zal er zijn... Voor info 555401.

Vier mille voor Dorpskerk
De veilingcommissie hield af-
gelopen zaterdag weer haar
jaarlijkse boekenbeurs.

Gedurende het hele jaar verzamel-
den de immer actieve bestuurs-
leden weer duizende boeken en
brachten deze met behulp van
enkele tientallen vrijwilligers in
en rond 'De Voorde' aan de man.
Dat lukte prima want het aanbod
was zeer gevarieerd. Van tuinieren
tot dichtbundels, van reisgidsen
tot streekromans, langspeelplaten,
het was allemaal voor een aan-
trekkelijke prijs te koop.

Nadat de beurs om half tien s'-
morgens haar deuren opende,
stroomde het publiek van alle
kanten toe en werd er direct flink
gehandeld en verkocht. Zowel 's
morgens als s'middags bleef de
belangstelling goed. Opvallend

was de belangstelling voor de vele
kinder- en jeugdboeken, terwijl
ook reisgidsen en vele literaire
werkjes van bekende auteurs
hun weg naar een nieuwe lezer
vonden.

Wat ook een succes bleek, de ter
plekke gebakken wafels, een ware
tractatie bij de koffie. Toen de boe
kenbeurs om 16.00 uur werd afge-
sloten bleek de opbrengst f 3975,-
te bedragen ofwel in Euro's 1803.
Dit bedrag wordt weer toegevoegd
aan de andere opbrengsten van
pleinmarkt en veiling. In 2001 is er
in totaal zo'n twintig duizend gul-
den bijeen gebracht. Dit bedrag
wordt besteed aan de restauratie
van de Vordense dorpskerk. De vol-
gende activiteit is op 24 maart
2002. Dat wordt er in 'De Herberg'
een veiling voor de kerk gehou-
den.

Conclusie na afloop ERA's Open Huizen Route:

Open huizenroute opnieuw
succesvol voor verkopers
Nederland is weer volop bezig
te verhuizen, zo leek het wel vo-
rige week zaterdag tijdens
ERA's Open Huizen Route. Iede-
re keer komen er meer bezoe-
kers naar deze landelijke kijk-
dag van woningen, die bij ERA-
makelaars in verkoop staan.

De verkopers zijn er blij mee, want
het stimuleert de verkoop van hun
woning enorm zeker in déze, in-
ternationaal gezien, onrustige
tijd. Kijkers vinden het prettig om
zonder afspraak te kunnen bezich-
tigen bij de woningen van hun
keuze.

Van der Beek ERA Makelaars in
Zutphen en Gorssel kijken dan
ook terug op een geslaagde, maar
drukke dag. "Het zal niemand ont-
gaan zijn dat de verkooptijden van
woningen, zelfs van courante wo-
ningen, langzaam iets aan het op-
lopen zijn. Ook de prijzen stijgen
minder snel dan de afgelopen ja-
ren. Daardoor is het voor een ver-
koper van groot belang dat zijn
woning opvallend gepresenteerd
wordt tussen het almaar groeien-
de aanbod. Aspirant-kopers zijn ge
baat met deze ontwikkeling, want
hoe meer woningen er op de
markt zijn, des te groter de kans is
dat ze iets kopen wat geheel en al
aan hun woonwensen .beant-
woordt. Maar het nadeel van een
groot aanbod is, dat men vaak niet
de tijd heeft of het overzicht mist
om al die woningen te gaan bekij-
ken. Dus de woningen die makke
lijk toegankelijk zijn, hebben al
gauw de voorkeur. Daarom heb-
ben wij de Open Huizen Route be
dacht, die het voor kopers makke
lijk maakt snel en zonder afspraak
te kunnen bezichtigen. En het feit

dat de Open Huizen Route op za-
terdag is, is voor veel zoekers pret-
tig. Men hoeft geen vrije dag op te
nemen en kan toch bij daglicht
een woning bekijken, iets wat erg
belangrijk is voor een goede in-
druk.

Voor verkopers is de Open Huizen
Route uiteraard ook een geslaagde
actie, want hun woning krijgt
meer aandacht dan de overige wo-
ningen in dezelfde prijsklasse,
waar niet een dergelijke actie voor
op touw wordt gezet. En omdat wij
als ERA-makelaars landelijk aan
deze actie meedoen, krijgen de
panden nog meer aandacht. Alle
ERA-makelaars geven natuurlijk
ruchtbaarheid aan deze actie, zo-
dat alle verkopers van alle ERA-
makelaars extra in het zonnetje
staan. En van een snellere verkoop
door een vergrote aandacht pro-
fiteren wij natuurlijk ook, dus ei-
genlijk zijn alle partijen met deze
actie geholpen".

"Bij de eerste twee Open Huizen
Routes eerder dit jaar in februari
en mei kwamen zo'n 100 huishou-
dens een kijkje nemen bij 80 pan-
den. De afgelopen week hebben de
kantoren in Zutphen en Gorssel
totaal 9 woningen verkocht als di-
rect gevolg van de Open Huizen
Route!

Als deze trend zich voortzet, voor-
zien wij dat een steeds groter aan-
tal aspirant-verkopers voor een
ERA-makelaar zal kiezen door dit
soort extra publieksvriendelijke
acties".

Volgend jaar zullen deze acties
weer enkele malen worden geor-
ganiseerd.



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

prolink.nl
Zutphen - Dootlnchem - WlntemrtJK

Uw bedrijf
perfect

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

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor partlcull*r»n «n b«dr1Jv»nl

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis HTML pro - Website onderhoud - Webmaster
PHP basis PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
rollnk punt Nederland b.v.

ZutphervEmmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

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

weekvafteLingerie
24 oktober t/m 3 november • ̂ ^^

W

Tijdens de week
van de lingerie

van 24 oktober
t/m 3 november

alle lingerie,
ondermode en

nachtmode

uuntc
FASHION ]

mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raaiïtt - Terüorg - üiit - Vorden • Wierden - »Vinterswï]K * Zevenaar

Het is bijna niet te geloven. Alles wat u ziet is wat
u krijgt. Een super complete badkamer voor een
hele scherpe prijs. We nemen het even met u door:
prachtige badcombinatie (180 x 90 cm), Sphinx
toiletcombinatie, rvs designradiator, 5-hoekige

Baden in luxe voor
een héél zacht prijsje

douchecabine (100 x 100 cm), douchekop met
glijstang, thermostaatkranen, robuuste wastafel-
combinatie, spiegel, zeepdispenser, glazen tanden-

borstelhouder, handdoekhouder en alsof dat
nog niet genoeg is kunt u voor maar liefst
ƒ 750,- (€ 340,-) aan tegels uitzoeken!
Let op: de actie is geldig t/m 30 november 2001
(zolang de voorraad strekt).

BouwCenter HCI-UBI B.V.
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (GId.), tel. 0575 468181, fax 0575 461082.

Openingstijden: ma. t/m vr. van 8.30 -17.30 uur,
vr. koopavond van 19.00 - 21.00 uur, za. van 10.00 -16.00 uur.

TUINVERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes •

bielzen
grind en split

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

V.O.I.

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Eekschuurmarkt
1981-2001

Dit wordt gehouden op 27 oktober 2001
van 9.30-15.30 uur in en om
de Eekschuur en de kerk aan
de Bonendaal in Warnsveld.

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!
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Open Huis zaterdag 10 novem
U bent van harte welkom.
Ons nieuwe pand wordt geopend en officieel in gebruik

genomen. Een mooie gelegenheid voor iedereen om

eens te komen kijken hoe dit moderne bankgebouw is

ingedeeld en ingericht. U bent van harte welkom op ons

Open Huis op zaterdag 10 november tussen 10.00 en

16.00 uur.Tijdens het Open Huis kunt u de bank tot in alle

hoekjes bekijken. Dat gebeurt aan de hand van een route

waarmee u ook nog aantrekkelijke reischeques kunt win-

nen. Verder zijn er acts en entertainment: voor ieder wat

wils. De kids hebben een eigen programma met clowns,

spelletjes, videohoek en traktaties. Er is begeleiding en

opvang voor (ook de klein leren, zodat de ouders

op hun gemak kunnen rondkijken en genieten.

Voor bezoekers uit Wichmond en

Kranenburg is speciaal vervoer geregeld.

Tussen Wen 16 uur rijdt er elk half uur een-gratis-shuttle-

bus van en naar het feestterrein.

Let op uw brievenbus!
Binnenkort ontvangt u een compleet informatiepakket van de Rabobank in uw brievenbus. Daarin staat nog meer over

ons nieuwe pand en het Open Huis met alle feestelijkheden daaromheen. Een pakket om goed te lezen en te bewaren.

•c*.

Vanwege de feestelijkheden is de bank vrijdag niet operationeel. U kunt voor bankzaken dan wel terecht op onze andere kantoren.

Om verkeersoverlast te beperken, verzoeken wij u zo mogelijk de auto thuis te laten.



Rabobank Graafschap-West

Zutphenseweg 26,Vorden

Telefoon (0575) 55 81 00

Telefax (0575) 55 81 01

Verenigingen
profiteren mee:
U wijst zelf de winnaars aan!

Ter gelegenheid van de opening stelt de Rabobank een geldbedrag van

in totaal ƒ 25.000,- beschikbaar voor verenigingen in onze gemeente. Alle

bezoekers aan het Open Huis mogen meebepalen welke vereniging een

prijs verdient. In de bank staan presentaties van alle deelnemende vereni-

gingen. Aan het eind van de route door de bank mag u een stem uitbren-

gen op de vereniging van uw keuze.



Gouden *Vogelvriend'
stabiele vereniging

Hobbybeurs Ruurlo

Bovenste rij v.l.n.r. de heren Nijenhuis, Harmsen, Berendsen, H. Ellenkamp en onderste rij v.l.n.r. de heren Bink,
R. Ellenkamp en Horsting

"De lol van vogelsport? Er zijn
eigenlijk twee fases wanneer
het leuk is. Dat is in de eerste
plaats aan het begin van het
jaar, zo ongeveer februari/
maart wanneer de vogels begin-
nen te broeden. Wanneer de ei-
tjes uitkomen ga je als kweker
de koppels samenstellen. Kij-
ken welke vogels het beste bij
elkaar passen", zo zegt dhr. Ro-
bert Ellenkamp, secretaris van
de Vordense vogelvereniging
"De Vogelvriend".

Met hem, zijn broer Herman en
dhr. Bennie Horsting hadden we
ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan van de club, dezer dagen
in huize Ellenkamp een gesprek.
Behalve "de lol" in het voorjaar, is
er nog een fase dat de vogelsport
voor de kwekers leuk is. De " krie-
bels" komen dan aan het eind van
de zomer. Dan wordt er regelma-
tig in de volière gekeken of het wat
wordt met de koppels. In het na-
jaar lonken immers de tentoon-
stellingen en daar wil men goed
voor de dag komen. "Want eigen-
lijk zijn wij een beetje wedstrijd-
gek", aldus dhr. Bennie Horsting.

Bij het "kweken" wordt gelet op de
eigenschappen van de vogels: de
kleur, de vorm, de houding, beve-
dering, postuur e.d. Eigenschap-
pen waar de keurmeesters tijdens
een jurering ook op letten. Het be-
oefenen van de vogelsport is niet
alleen het houden van een paar vo-
gels in een kooitje. Bij leden van
een vogelvereniging reikt dat wel
duidelijk verder. Dikwijls is het
een liefhebberij die overgaat van
vader op zoon.

Gemiddeld hebben de leden van
"De Vogelvriend" zo'n 50 vogels.
"Met het kweken en verzorgen ben
je toch al gauw een paar uur per
dag bezig, daarbij inbegrepen de
pieken in het voor- en najaar", zo
leggen de bestuursleden uit. "De
Vogelvriend" is een unieke vereni-
ging. Uniek in die zin, dat, daar
waar vele verenigingen de grootste

moeite hebben het hoofd boven
water te houden, omdat ze geen
bestuursleden kunnen vinden, ze
bij de Vordense club deze proble-
men niet kennen. "We hebben
drie bestuursleden van "in de
twintig". We hoeven ons dan ook
geen zorgen te maken", zo zegt
dhr. Bennie Horsting.

Het bestuur van "De Vogelvriend"
bestaat thans uit: Cees Bink, voor-
zitter; Bennie Horsting, vice-voor-
zitter; Robert Ellenkamp,secreta-
ris; Herman Ellenkamp 2e secreta-
ris; Frans Nijenhuis penningmees-
ter; Wim Berendsen 2e penning-
meester en Harm Harmsen, ring-
commissaris. De club heeft al ja-
renlang zo rond de veertig leden,
hetgeen duidt op stabiliteit. "De
Vogelvriend" is aangesloten bij de
Algemene Bond van Vogelhouders.
Men valt onder Gewest III, een Ge-
west dat het gebied bestrijkt vanaf
Apeldoorn, Twente en de Achter-
hoek.

Het vieren van een gouden jubi-
leum gaat veelal gepaard met een
receptie. Bij "De Vogelvriend"
denkt men daar duidelijk anders
over. Horsting: "Een receptie kost
geld en wie komen er uiteindelijk?
Dan maar liever een tentoonstel-
ling waar iedere vogelliefhebber
wat aan heeft". Dus werd besloten
om in het weekend van vrijdag 26
oktober t/m zondag 28 oktober in
het pannekoeken-restaurant "Kra-
nenburg" een open nationale ten-
toonstelling te houden waar circa
900 vogels zijn te bewonderen. De
opening van deze expositie wordt
vrijdagavond 26 oktober verricht
door wethouder Henk Bogaard.

Overigens is het voor de meeste vo-
gelverenigingen, vanwege de fi-
nanciële perikelen, niet gemakke
lijk een tentoonstelling te organi-
seren. " De Vogelvriend" hield voor
het laatst in 1998 een open natio-
nale tentoonstelling. Om een indi-
catie van de kosten te geven. De ko-
mende expositie kost de club tus-
sen de 5000 en 6000 gulden. Een

boel geld voor een relatief kleine
vereniging. Toch is de exploitatie
rond. Het bestuur is verheugd over
de éénmalige subsidie van 500
gulden van de gemeente Vorden.
Het Gewest schonk bovendien 500
gulden.

Voorts zijn de leden de afgelopen
maanden in touw geweest om ad-
vertenties voor de catalogus bin-
nen te halen. Ook dat levert een
leuk bedrag op. Als je dan nog de
opbrengst van de bloemenactie
meerekent, is de cirkel rond en
kan met een gerust hart een expo-
sitie op touw worden gezet. De
bloemenactie is trouwens de fi-
nanciële kurk waarop de vereni-
ging drijft. Het huis- aan- huis ver-
kopen van snijbloemen maakt de
huishouding jaarlijks sluitend!

"De Vogelvriend" startte in 1951 in
het toenmalige café De Zon met
tien leden. Het eerste bestuur
bestond uit: J.te Loo, voorzitter; J.
Bosman, secretaris en J. Wissels,
penningmeester. Het 12,5 jarig
bestaan (30 leden) werd gevierd
met een tentoonstelling met 300
vogels. Het zilveren jubileum in
1976 ging eveneens gepaard met
het houden van een tentoonstel-
ling. Er waren 81 inzendingen (600
vogels). De club telde toen 40 le-
den, een aantal dat thans in 2001
nog steeds geregistreerd staat.

Een paar jaar eerder, in 1968
waren er wat strubbelingen en
bedankten toen een aantal leden
die om hun gram te halen in dat-
zelfde jaar de vereniging "Ons
Genoegen '68", oprichtten. Dus
telde Vorden twee verenigingen,
in feite ééntje teveel! Op gegeven
moment staken beide clubs de
koppen weer bij elkaar. Het gezon-
de verstand zegevierde en middels
een wedstrijd om het kampioen-
schap van Vorden werd de vredes-
pijp gerookt. En wat belangrijk is
de pijp is nadien nooit aan Maar-
ten gegeven, maar is blijven roken.
En als het aan het bestuur ligt, tot
in lengte vanjaren!

Kijk voor
rneer nieuws op:

Zondag 28 oktober wordt weer
een grote hobbybeurs gehou-
den in de grote zaal, zaal 'De
Rank' en een gedeelte van het
café van 'De Luifel'.

Daar zullen ongeveer 34 hobby-
isten een plaats krijgen om hun
creativiteit te tonen. Te zien en te
koop zijn onder andere schilderijen
in 3D-techniek, 3D-kaarten voor de
Kerst of andere gelegenheden,
houten speelgoed, vogelhuisjes,

houtsnijwerk, zelfgebreide truien.
Er worden vlinders gevouwen,
raamdecoraties en bloemstuk)es
gemaakt, kaarsen beschilderd en
er wordt speksteen bewerkt.

Nieuw dit jaar is plaatsgenote Adri
Roskam met zelfgemaakte jam,
sapjes en chutneys. Er is nog veel
meer te zien dan wij hier opsom-
men, dus op naar 'De Luifel' op 28
oktober. Voor tijden zie adverten-
tie in Contact.

o l i tie varia
Vrijdag 12 oktober
Tijdens een controle zijn 11 be-
stuurders beboet voor het niet
dragen van de autogordel, l be-
stuurder kreeg een verbaal voor
een verlopen APK.

Zaterdag 13 oktober
Bij een auto, die geparkeerd stond
aan de Oude Zutphenseweg, is in-
gebroken. De ruit van het rechter
portier was vernield. Uit de auto is
een Compact Disk speler weggeno-
men.

Zondag 14 oktober
Bij een auto die geparkeerd stond
op de parkeerplaats van kasteel
Hackfort is ingebroken. Uit de
auto is een pinpas, een rijbewijs,
een portemonnee met ƒ 80,- en
een tas met adresboek weggeno-
men. Men kwam binnen door de
ruit aan de bestuurderszijde te ver-
nielen.

Rond dezelfde tijd is er ook op
deze parkeerplaats ook ingebro-
ken in een andere personenauto.
Bij deze auto kwam men binnen
middels het forceren van het slot.
Uit de auto zijn de volgende spul-
len weggenomen; een spiegelre-
flexcamera, een telelens en een
mobiele telefoon.

Maandag 15 oktober
Tijdens een alcoholcontrole in de
nachtelijke uren zijn vijf bestuur-
ders gecontroleerd op het gebruik
van alcohol. Geen van hen had te-
veel gedronken.

Tijdens de motorsurveillance zijn
4 boetes uitgedeeld. Een bestuur-
der droeg de autogordel niet, l be-
stuurder volgde niet de verplichte
rijrichting, l bestuurder gaf geen
voorrang aan verkeer van rechts
en l bestuurder had scherpe uit-
stekende delen aan zijn voertuig.

Op het terrein van het Spectrum is
ingebroken in een personenauto.
Uit deze auto is een autoradio-
cassetterecorder verdwenen. Men
kwam binnen door het inslaan
van de ruit van het rechter voor-
portier.

Woensdag 17 oktober
Tijdens een algemene controle
zijn een aantal boetes uitgedeeld.
Een bestuurder kreeg een boete
voor een niet deugdelijk bevestig-
de hulpkoppeling, l bestuurder
voerde het mistlicht, l kenteken-
plaat was niet duidelijk zichtbaar,
l auto stond geparkeerd in een
plaats waar een parkeerverbod
geldt en l bestuurder kreeg een
boete voor het niet dragen van de
autogordel.

Donderdag 18 oktober
Er is een poging tot diefstal ge
meld bij twee auto's die gepar-
keerd stonden bij kasteel Hackfort.
Men heeft geprobeerd de sloten te
forceren. Dit is niet gelukt.

Op de Wildenborchseweg is een
auto tegen een boom gereden. De
bestuurder vertelde dat hij plotse-
ling moest remmen en dat hij
waarschijnlijk het gaspedaal in
plaats van de rem heeft ingetrapt.
Hierdoor schoot hij van de weg en
kwam de auto tegen een boom tot
stilstand. De bestuurder raakte
niet gewond.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van l oktober 2001.
Gevonden:
- sleutelbos met een mesje eraan;
- kinderjas, merk Badboys;
- zwarte mobiele telefoon;
- huissleutel met hanger;
- autosleutel met zwart leren etui;
- sleutelbos met zwart etui en hou-

ten poppetje en diverse sleutels;
- groene tas met kleding.

Verloren:
- sleutelbos met veel sleutels en

poreche-hanger;
- ouderwetse donkerbruine tot

zwarte portemonnee met in-
houd;

- Rabobank pas.

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

E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

Expositie dwaaltuin.

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.

OKTOBER
24 ANBO: Klootschieten bij Kleine

Steege.
24 HVG Wichmond-Vierakker:

knipkunst.
24 BZR Vorden: bridgen.
25 HVG dorp Vorden: 'Horen'.
25 PCOB, dhr. Zijlstra.
26 GLTO en jong Gelre feestavond

met revue in Dorpscentrum
29 Bridgeclub Vorden.
31 ANBO: klootschieten bij Kleine

Steege.
31 Welfare De Wehme: bazar.
31 BZR Vorden: bridgen.
31 HVG Linde: dames Coops.



Bij aankoop van:

Waldkorn stokbrood l knip
Bretoncake l knip

VLAAI VAN DE WEEK:
Stoof peervlaai f 11,-

Pakketje van
6 (herfst)broodjes f 4,50

Vrijdag en zaterdag

Mocca snit f 10,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Rieker mode schoen

Instapper
West River
Zwart en Bruin
€44.95
/ 99.06

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

PARADE PARADISE

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen ... onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

cn Ribbetjes
Satsuma mandarijnen

kg

.

495
499

Pepsi, Sisi, 7Up
O fles halen - mL fles betalenfles 11/2 liter, a 2.64 nu

oh wasmiddel uitra of coior
pak 1 v2 kilo a 13.49 kg w pak halen - ̂  pak betalen

Huggies luiers
O pak halen + é£ pak betalen

11."
pak è 39.49

Openingstijden:
maandag il m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

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

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

Nog volop
verse snijbloemen.

kalebassen, walnoten en
andere snuisterijen.

Open: alle dagen tot 22.00 uur.

*A

SCHOENAKER
vïerakkersestraatweg 22
in Vierakker

De pianoservice
is verder uitgebreid.

Naast stemmen en reparatie:
• verhuur

• transport
• afbetalingsmogelijkheid

rente 0%

Voor ieder budget een prima
piano op voorraad

met 2 jaar garantie.
Gratis transport etc.

C. KARELSE
pianotechniek Zutphen

al vanaf 1977 in de regio
(0575) 52 39 73

8

8
8
8
8
8
8
8

i

8
8
8
8

•;

8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8

[www.compusystem.nlj
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mbiptörn§eh©^W), 2© Oi harddisk f 1.645,-
AMD Duron 850 MhztJ28:Mb;int<. l tüudcltök f 1.745,-
AMD Athlon Thunderbird l1 GHz,vi iisK: f 1.845,-
AMD Athlon Thunderbird ||IiÉil| 256 Mb: 8f)8AM, 40>Gfe harëciisk • f 1.995,-

SpelletjesPC
AMD Athlon
NVidia RivaTNT2i|ilb M64
AMD Athlon Thuneterbirci, 1 ,4
Geforce 2 MX 64

PC- 133 MHz., U|i|lii||i
VGA, AC '97 Sound;; 5p :AO
1 ,44MB DiskdrivelPÜ

f 2.075,-

f 2.075,-

f 2.225,-

Sp|letjesPC)
tvterkkaart,

Muis.

Actie:
B ij a a n s chaf va n een nieuw systeem krijgt u

gratis 512 MB intern geheugen (ïpv 128 of 256 MB).

17 inch monitor f 429,- • i.p.v. CD-Rom een Liten'W* 10 x 40 CD-Rewriter!
• i.p.v. CD-Rom een 16 / 48 x DVD-speler f 109,- • TFT monitor v.a. f 965,- • HP
845C Printer f 225,- • Logitech Cordless Desktop f 159,- • USB Scanner f 169,-

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

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



Zelhem stemt voor VHS++

De inwoners van de gemeente
Zelhem hebben vorige week
woensdag massaal voor een fu-
sie met Vorden, Hengelo, Steen-
deren en Hummelo & Keppel
gekozen. Maar liefst 73,6 pro-
cent van de stemgerechtigden
bracht zijn stem uit waarvan
bijna 86 procent koos voor de
VHS++ variant.

De kiesdrempel van het referen-
dum in Zelhem lag op 64 procent.
Met een opkomst van ruim 73 pro-
cent is de uitslag van het volks-
raadpleging dus geldig. Het gevolg
van deze uitslag is dat de gemeen-
teraad van Zelhem donderdag-

avond unaniem voor een fusie met
de andere vier gemeenten zal
stemmen. Eerder dit jaar koos een
krappe-meerderheid van de raad -
acht tegen zeven stemmen - voor
aansluiting bij Doetinchem.

Met name in de kleine buurt-
schappen was de opkomst erg
hoog. Zo ging in buurtschap Wol-
fersveen ruim tachtig procent
naar de stembus. Ook Velswijk
scoorde met een opkomstpercen-
tage van 79,6 procent erg hoog.

Na de raadsvergadering van don-
derdagavond zal het Zelhemse
voorstel om samen te gaan met de

andere vier plattelandsgemeenten
in de Achterhoek naar het college
van Gedeputeerde Staten worden
gestuurd. De gemeentes Vorden,
Hengelo, Steenderen, Hummelo Si
Keppel hebben al voor de VHS++
variant gekozen.

Het is de bedoeling dat de provin-
cie in februari van het volgend
jaar een beslissing neemt. Daarna
gaat het voorstel naar minister De
Vries van Binnenlandse Zaken en
moet het besluit nog worden goed-
gekeurd door Tweede en Eerste Ka-
mer. De planning is dat de herin-
deling in de Achterhoek op l janu-
ari 2004 een feit is.

Lasbedrijf te Velthuis steekt
Veloótas 4 in het nieuw

Op de foto: (boven) vJ.n.r. Richard Meyer, Erwin Wagenvoort, Michiel Wagenvoort, Arjan Gombert, Harry te Velthuis en
(onder) v.l.n.r. interim coach Mark Bourgonjen, Erwin Jurriens, ErikAngenent, gastspeler Niels Vos en Dennis Tijssen.
Afwezig Remco Gertsen

Voor de derde keer in 7 jaar
verraste sponsor Lasbedrijf H.
te Velthuis Velocitas 4 met de
mededeling dat ze een nieuw
tenue mochten uitzoeken.

Dat heeft men gedaan en op de
foto valt de nieuwe outfit te

bewonderen. Na de fotoreportage
bleef de sponsor traditiegetrouw
aanwezig om het voetbaltalent te
aanschouwen. Tijdens alle vorige
keren dat Harry te Velthuis (en
dochter) zijn wezen kijken wisten
we niet eenmaal te winnen.
Met dit tenue is men echter een

nieuwe weg ingeslagen en was de
3-0 zege tegen de Veldhoek dik
verdiend. Ook de rest van de ge-
speelde wedstrijden werden boven
verwachting goed afgesloten en
voor het eerst sinds de promotie 3
jaar geleden doet men lekker mee
in de competitie.

Te vroeg openingscadeau
voor Rabobank
De burgemeester heeft om
'spoedeisende redenen' vergun-
ning verleend voor het vellen
van een plataan bij de Rabo-
bank aan de Zutphenseweg. Er
is haast geboden. Nog voor de
opening van het nieuwe bank-
gebouw moet de boom zijn ver-
dwenen.

Hiermee is de plank volstrekt mis-
geslagen, aldus Vereniging Bo-
menbelang. De reden voor velling
is zeer laakbaar en de spoedei-
sendheid is oneigenlijk gebruikt.
Slechts voor de winst van één par-
keerplaats moet deze mooie en ge
zonde plataan wijken en dat in
een tijd dat er steeds meer op mi-
lieu, groen, gezondheid en welzijn
wordt bestuurd.

De Rabobank is van plan om twee
redelijk forse platanen voor het
nieuwe gebouw te planten in ruil
voor de grote, te vellen boom voor
het oude kantoor. Vereniging Bo-
menbelang vindt dat de Rabobank
haar groene imago kan oppoetsen
door juist deze prachtige boom te

laten staan en tegelijkertijd twee
bomen erbij te planten.

B&W van Vorden hadden aanvan-
kelijk twijfels bij het al dan niet
verlenen van een kapvergunning
en pasten de openbare voorberei-
dingsprocedure toe. Hiermee ga-
ven zij aan de waarde van de boom
belangrijk te vinden.

Uiteindelijk werd de vergunning
toch verleend en wel met spoed.
Aan de normale bezwaarperiode
werd voorbij gegaan omdat er
haast geboden was. Normaal heeft
'spoedeisendheid' te maken met
de veiligheid of het dienen van al-
gemeen belang.

Raadsman van Vereniging Bomen-
belang, Mr. Bas Visser uit Winters-
wijk, heeft bij de rechtbank in
Zutphen een voorlopige voorzie-
ning en een schorsing voor velling
gevraagd. Gedurende de proce-
dure mag de boom niet geveld
worden.
Aanstaande donderdag dient het
proces.

Homo?? en dan
Is er Stichting de Kringen, die
al bijna 40 jaar praatgroepen
voor homo's/lesbo's door heel
Nederland organiseert, ook in
Ruurlo.

In zo'n praatgroep leer je anderen
kennen en kun je praten met
mensen die in ieder geval snappen
waar je over praat. En als je denkt;

een praatgroep dat klinkt zo
zwaar, dat is het dus niet, het is
ook een hoop gezelligheid.

Voor informatie en aanmelding
deze praatgroepen kan men bel-
len met Biseksuele mannen en
homoseksuele mannen/jongens
0573 - 452375 (Wim), vrouwen en
meiden: 0315 - 683249 (Rie-Anne).

CD
0
£

<D
E

d r u k k e r i j

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

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



Zes dagen creatief hobbyfeest in Jaarbeurs Utrecht

Volop workshops, tentoonstellingen
en demonstraties

Van 23 t/m 28 oktober vindt KreaDoe plaats in de Jaarbeurs in
Utrecht. Een geweldig spektakel op het gebied van creatieve hobby's,
mode en volop inspiratie voor een trendy interieur en mode
items om zelf te maken! Zo is KreaDoe 2001 in het heel
kort te omschrijven. Dit jaar is er een opzienbarende uit-
breiding van activiteiten. Als vanouds is er voor de hobby-
ist alles te zien, te koop en tijdens workshops te maken:
van schilderen, borduren, mozaïek, kaarten maken en
kaarsen decoreren tot bloemschikken, glas-graveren, ^" -̂p-
interieur- en groendecoraties. Nieuw dit jaar is een fan- /
tastisch modespektakel. Twee maal per dag vinden er modes-
hows plaats met dames-, heren- en kindermode. Voor de kinderen is er
dit jaar enorm veel te beleven. Er is een ijsshow van Holiday on ice en

er zijn vele workshops en spelletjes voor kinderen georganiseerd in
het kinderpaviljoen 'Villa Hobbydoes'. Ook is er een hoogwaardig

teken- & schilderpaviljoen op de beursvloer aanwezig. Hier
vindt onder andere een geweldige uitdaging plaats, waar

alle bezoekers een creatieve bijdrage aan kunnen leve-
ren, zodat een vermelding in het Guinness Book of
Records gehaald wordt. Kortom: KreaDoe is meer dan
het bezoeken waard!

KreaDoe: 23 t/m 28 oktober 2001. Dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur: Entreeprijs f 17,50 per persoon,

met kortingsbon f 15,-. 65+: f 14,-. Kinderen tot 8 jaar onder
begeleiding gratis entree.

Spectaculaire modeshows & workshops
tijdens KreaDoe 2OOl!

Stijlkamers KreaDoe:
volop ideeën voor een
trendy interieur én

Huis & Tuin!
In samenwerking met doAJittle (voorheen KippersHobby) en De Tuin zijn er op

KreaDoe weer prachtige stijlkamers gerealiseerd. Hier zijn de trends voor interieur,

en groendecoraties te zien. Handige tips, eenvoudige decoratietechnieken en inspi-

rerende voorbeelden staan hierbij centraal. Zo kun je er zien hoe je grote woon-

kussens kunt decoreren met sjablonen in verschillende trendkleuren. Maar ook zijn

er prachtige najaarstinten te bewonderen voor servies, vazen en interieur accessoi-

res. Ook is er een serre neergezet

waarin .bloemen en riet centraal

staan. Hangende manden, kransen en

tafelstukken zijn er te bewonderen

en ook in workshops te maken.

Hierbij worden ijzeren objecten ver-

fraaid met bloemen, maar ook glas-

werk wordt gebruikt bij de opmaak.

Niet alleen voor het interieur zijn de

stijlkamers ingericht, ook de mode

komt aan bod. Schilderen op jeans bijvoorbeeld kan perfect met glanzende en glit-

terverven, aangevuld met opstrijkbare mode decoraties vervaardigd uit Swarovski

kristallen. Kortom: inspirerende ideeën te over en zeker een bezoekje waard!

HOBBY TOP 10 ZOOI
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lyden KreaDoe vinden er voor het eerst spectaculaire shows en workshops plaats

op modegebied. In de shows staat het thema 'Bodywear om zelf te maken' centraal

en omvat kleding voor dames, heren en kinderen. De shows zijn opgedeeld in

diverse categorieën, waaronder sportkleding, badkleding, pyjama's, lingerie en

casual kleding. Het podiumterrein is even spectaculair als duidelijk opgebouwd.

Naast de catwalk zijn aan beide zijden twee beeldschermen geplaatst. Hierop wor-

den foto's van basismodellen op het geshowde collectiestuk vertoond en wordt een

duidelijke tekstuitleg van de sets gegeven. Zo is er informatie over de moeilijk-

heidsgraad, de vele variaties op het basispatroon, de verwerkte materialen en de

patroonnummers. Van alles wat op de catwalk geshowd wordt, zijn dan ook patro-

nen, materialen en fournituren te koop tijdens KreaDoe. Aansluitend op de shows

zijn er workshops waar onder professionele begeleiding diverse sets kunnen wor-

den gemaakt.

Villa Hobbydoes:
creatief plexier
voor de kleinste

hobbyisten!
Tijdens KreaDoe is er deze keer enorm veel leuks voor kinderen georganiseerd. In

het kinderpaviljoen Villa Hobbydoes kunnen kinderen en ouders workshoppen,

producten aanschaffen en heel veel

leuke ideeën opdoen. De kinderen

kunnen hier tekenen, knippen en

plakken én GRATIS aan diverse

activiteiten deelnemen, zoals: trein-

banen maken, zandkastelen bouwen,

veters leren strikken, spelen met een

fantastische waterbaan en er worden

leuke verhalen voorgelezen in een

sfeervolle voorleesboek. Verder is er

een schaatsbaan van Holiday on Ice

opgesteld, waar kinderen kunnen

genieten van schaatsdemonstraties.

Als klap op de vuurpijl mogen kin-

deren een Mercedes bus beschilderen. Ze krijgen daarbij een schort en baret zodat

ze geheel in Picasso-stijl hun creatieve kunsten kunnen vertonen.

oogwaardig
ijji
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KreaDoe Workshops
Dat KreaDoe een enorm gezellige beurs is, komt met name door de vele creatieve

workshops waarin jong en oud zich helemaal kan uitleven! KreaDoe biedt fantas-

tische mogelijkheden om onder professionele begeleiding iets nieuws te leren én de

bezoeker gaat met een prachtig zelfgemaakt werkstuk naar huis. Wie een techniek

thuis verder uit wil diepen kan op KreaDoe meteen alle benodigde materialen aan-

schaffen. De meeste workshops duren ongeveer een uur. De prijzen variëren en zijn

afhankelijk van onderwerp en materialen.

aDoe IJ
nesben



Voetbal

WVORDEN
Vorden uit de beker
Vorden l speelde zondag in de
strijd om de KNVB beker tegen
tweede klasser Be Quick uit
Zutphen. Het werd een open wed-
strijd met kansen over en weer.
Uiteindelijk ging de Zutphense
ploeg met de eer strijken. De eerste
helft was een gelijkopgaande strijd
waarin Vorden ietwat gelukkig op
voorsprong kwam Na een kwar-
tier spelen werd een schot van Rob
Enzerink door een verdediger van
Be Quick van richting veranderd.
(1-0). In de veertigste minuut deed
de Be Quick spits Stefan Jansen
waarvoor hij is aangetrokken. Een
voorzet werd door hem bekwaam
gecontroleerd en koelbloedig afge-
maakt (1-1). Tien minuten in de
tweede helft forceierde dezelfde
Stefan Jansen listig een strafschop.
Daarmee wist Ewout Dokman wel
raad (1-2). De Zutphense ploeg

< werd vervolgens terug gedrongen
door een fel aanvallend Vorden.
Dat resulteerde in de negenen-
zestigste minuut in een doelpunt
van Hugo van Ditshuizen die een
voorzet van invaller Ronald Visser
van dichtbij wist te verlengen (2-2).
Ook na de gelijkmaker had Vorden
het meeste balbezit, alhoewel de
meeste doelrijpe kansen toch voor
Be Quick waren. Langs de lijn be-
gon men al te speculeren over
strafschoppen. Bij een gelijkspel
zou er geen verlenging plaats
hebben, maar meteen penalties.
Zover lieten de blauw-witten uit
Zutphen het echter niet komen.
Drie minuten voor het einde zeil-
de een zondagsschot van Paul de
Bruin, met zijn? verkeerde been?,
zomaar bovenin de kruising (2-3).
Twee minuten later was het Ewout
Dokman die een voorzet afrondde
en de eindstand op het bord
bracht (2-4).
Evenals een week eerder tegen
MvR ging Vorden dus in de laatste
minuten onderuit. Toch mag ge-

•f concludeerd worden dat men
goed partij bood aan Be Quick dat
een klasse hoger speelt. Volgende
week speelt Vorden voor de com-
petitie uit tegen Grol.

Uitslagen 20-21 oktober
Vorden l - Be Quick 1: 2-4
Reunie 2 - Vorden 2:1-1

Programma 27-28 oktober
Vorden Dl - Wyhe Dl
Be Quick D2 - Vorden D2
Dierense Boys Dl - Vorden D3

t Vorden El - Gaz. Nieuwland E2
Vorden E2 - Brummen E2
OekenE2- Vorden E3
Brummen E3 - Vorden E4
Gaz. Nieuwland E5 -Vorden E5
Vorden Fl - vrij
Oeken F2 - Vorden F2
Gaz. Nieuwland F3 - Vorden F3
Vorden F4 - de Hoven F2
Vorden Al - Erica A2
Vorden Cl - Brummen C2
Vorden C2 - Ratti Cl
Grol l - Vorden l
Vorden 2 - Varsseveld 3

, Vorden 3 - Zutphen 2
Lochem 6 - Vorden 4
Wolversveen 3 - Vorden 5

RATTI
Programma zaterdag 27-10
DZSV 5 - Ratti 5
Ratti BI - Holten BI
Vorden C2 - Ratti Cl

Zondag 28 oktober
Ratti l - SDZZ l (dames)
Berghse Boys - Ratti l
Ratti 2 - Klein Dochteren l
Ratti 3 - Eibergen 7
Ruurlo 8 - Ratti 4

SOCIÏ
Uitslag: SHE 6-Sociï 5: 04.

Programma zaterdag 27 oktober:
Sociï BI - VenL BI
Sociï Dl - Zelos D2
Doesburg El - Sociï El
Sociï Fl - Zutphania Fl

Programma zondag 28 oktober:
Terwolde - Sociï
ABS 3 - Sociï 2
Brummen 4 - Sociï 3
Sociï 4 - Zutphania 4
Sociï 5 - Dierense Boys 5

Volleybal

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 17 oktober jl.
Groep A:
1) Mw. J. Klaasen-Mw. M. Mouwen
58,33%. 2) Hr. J.W. Costermans-Hr.
H. Enthoven 56,25%. 3) Mw. M.J.T.
Steenbeek-Hr. J. Post 51,04%. 4) Mw.
A.W. van Gastel-Hr. G.G. Bergman
51,04%. 5) Dhr. G. Gille-Hr. H. Groot
Bramel 50,00%. 6) Mw. I.H.M. Fuhri
Snetlage-Hr. G.H. Fuhri Snethlage
48,96%. 7) Hr. P.RJ. den Elzen-Hr.
G. Hissink 47,40%. 8) Mw. R. den
Ambtman-Mw. R. Thalen 46,35%.
9) Mw. A. van Burk-Mw. N. Hen-
driks 45,31%. 10) Mw. I. v. Alphen-
Mw. K. Vruggink 45,31%.

Groep B:
1) Mw. W. Gerichhausen-Mw. A.
den Elzen 70,31%. 2) Dhr. H. Wa-
genvoorde-Dhr. J. Holtslag 60,42%.
3) Mw. U.J. de Bruin-Dhr. K. Snel
59,38%. 4) Mw. G. Bouman-Mw. G.
Rossel 57,81%. 5) Dhr. J. Duinker-
ken-Hr. P. den Ambtman 52,08%. 6)
Mw. C.E. Smit-Dhr. F. Stertefeld
48,96%. 7) Mw. T. Speulman-Dhr. P.
Speulman 41,15%. 8) Dhr. A. de Bie
Dhr. L.W. Harmsen 37,50%. 9) Mw.
L Lamers-Dhr. H.J. Kip 36,46%. 10)
Mw. H.M. de JongeHr. D. v.d. Berg
35,94%.

Groep C:
1) Mw. H. Dam-Mw. R.F. Vreden-
berg 62,50%. 2) Mw. J. Machiels-
Mw. J. de Vries 52,08%. 3) Mw. G.
Kriek-Mw. M. de Leeuw 51,04%. 4)
M w. W. Tolkamp-Hr. J. Bosboom
46,88%. 5) Mw. M.B. Brinkman-Mw.
H. Coppiëns 43,75%. 6) Mw. T.
Hooyveld-Mw. V. v. Leuvensteyn
43,75%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 15 oktober
Groep A:
l dames Gerichhausen/den Elzen
65,3%. 2 echtpaar Hoftijzer 63,2%.
3 echtpaar Wullink 53,5%
Groep B:
l dames den Ambtman/Thalen
70,1%. 2 heren Gille/Gr.Bramel
56,9%. 3 hr. Enthoven/mw Steen-
beek 52,1%
Groep C:
l dames Gr. Bramel/ Tigchelaar
60,4%. 2 en 3 echtpaar Verwoerd
en dames Beek/ Brinkman 55,6%.

Wielrennen

R.T.V.
RT.V.er Thijs van Amerongen 2e in
Erp. De R.T.V.nieuweling (jeugd 14
t/m 16 jaar) Thijs van Amerongen
reed dit weekend in het Brabantse
Erp zijn 2e veldrit ook hier reed
Thijs weer sterk na een slechte
start knokte Thijs naar een nette 2e
plaats winnaar werd Michiel v/d
Linde de Twentenaar reed van uit
het vertrek gelijk aan de leiding en
won overtuigend.
Ook de Hengelose R.T.V.er Martin
Weijers mocht hier starten ditmaal
bij de Amateurs ook hier deed
Martin goed zijn best hij reed van
achter uit het veld geleidelijk naar
voren om uiteindelijk knap 12e
te worden. Winnaar werd Thijs
Verhagen uit het Brabantseland.
De Vordense R.T.V.dame Gretha kl.
Brinke reed ook weer mee in Erp ze
behaalde een lle plaats de wereld-
kampioen komt langzaam in de
juiste vorm.

De R.T.V. organiseerd op zaterdag
24 November op Kamphuizen te
Vorden weer de jaarlijkse G.O.W.
cross. Hier kan een iedere crosser
starten mits je in het bezit bent
van een geldige K.N.W.U. licentie.
Starten op een dagkaart is ook
mogelijk.

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Zaterdag 20 oktober speelde Pel-
grum Makelaars Dash dames l in
sporthal het Jebbink tegen Favori-
ta 1. Balsponsor van deze wedstrijd
was Camping Warnsveld. De da-
mes van Dash begonnen de eerste
set meteen goed, de vijf punten
van de vorige week zaten nog vers
in het geheugen. Favorita maakte
veel passfouten, mede door een
aantal goede servicebeurten aan
de kant van Dash. Dit was dan ook
in de eindstand te merken, het
werd 25-12 in het voordeel van
Dash. De tweede set begon wat
moeizamer, er werden door Dash
veel eigen fouten gemaakt, en Fa-
vorita liep snel uit.

Dash pakte de draad wel weer op
maar kon niet voorkomen dat ze
met 13-20 achter kwam te staan.
Op dat moment deed Dash er een
schepje boven op en kwam bij tot
25-24. Door een paar persoonlijke
fouten ging deze set echter toch
verloren, het werd 25-27.

In de derde set ging het weer wat
beter aan de kant van Dash, er
werd meer gescoord met de op-
slag, en het ging dan ook gelijk op.
Door de servicedruk van Favorita
lag de pass gedurende de hele wed-
strijd zeer matig, waardoor de aan-
val van Dash er niet echt uit
kwam. In de derde set leidde dit
echter niet tot verlies, maar kon
Dash de set naar zich toe trekken
met 25-18.

De vierde set was wederom zeer
spannend. Het ging gelijk op,
maar Favorita haalde net iets meer
ballen van de grond waardoor de
set met 26-28 naar Favorita ging.
De vijfde en beslissende set pakte
Dash de draad van de eerste set
weer wat op. De pass lag beter
waardoor er ook over het midden
weer gescoord kon worden. Het
bleef tot het einde toe spannend
maar door een fout van Favorita
ging deze set (met 16-14) en dus
de wedstrijdwinst naar Pelgrum
Makelaars Dash. Het werd uitein-
delijk een 3-2 overwinning, maar
al met al was het aan de zijde van
Pelgrum Makelaars Dash geen goe-
de wedstrijd.

VOLLEYBAL HEREN:
Heren l winnen bekerwedstrijd
De eerste wedstrijd in de beker-
competitie is voor het eerste heren
team van Pelgrum Makelaars/ Dash
goed verlopen. Met een makkelijke
3-0 overwinning werd Tornax uit
Ruurlo uitgeschakeld. Hoewel
Ruurlo erg dichtbij Vorden ligt,
hadden de Vordense mannen nog
nooit eerder tegen Tornax gespeeld.
Een volledig onbekende tegen-
stander dus, die in de competitie
twee klassen lager uitkomt dan de
Vordense heren. Pelgrum Make-
laars/Dash was dus op voorhand
zwaar favoriet voor deze wedstrijd.

Deze rol werd in de eerste set ook
tot uitvoering gebracht want bin-
nen enkele minuten stond er al
0-7 op het scorebord. Tornax
kwam in de eerste set totaal niet
aan volleyballen toe en werd met
4-25 van het veld geveegd. Zoals
voor de wedstrijd al was afgespro-
ken heeft Dash de rest van de wed-
strijd gebruikt om zoveel mogelijk
mensen te laten spelen.

De tweede set begon met drie
nieuwe gezichten in het veld. Na-
tuurlijk is het dan weer even wen-
nen aan elkaar. Tornax dacht aan
het begin van de tweede set hier-
van te kunnen profiteren, maar de
ploeg uit Vorden stelde halverwe-
ge de set orde op zaken en won
ook deze set eenvoudig met 15-25.
Ook in de derde set weer een ge-
wijzigde opstelling bij Pelgrum
Makelaars/Dash. Opnieuw mocht
Riek Bikkel beginnen als spelver-
deler en stond ook Bram Becker
weer in de basis. Het stoorde het

spel van de Vordense ploeg niet en
het team lijkt steeds beter op el-
kaar ingespeeld te raken.

Ook in de derde set was er nauwe
lijks sprake van een echte wed-
strijd en waren de wisselspelers
vaak drukker met het ophalen van
de bal, dan de spelers in het veld
met scoren van punten. Deze set
werd gewonnen met 10-25 en bete
kende een 3-0 overwinning voor
Dash. In tegenstelling met de ge
wone competitie word er in het be
kertoernooi geen vierde set ge
speeld.

In de volgende ronde wacht Longa
2 als tegenstander. Dit zal een heel
andere wedstrijd worden want
Longa speelt juist een klasse hoger.
Deze wedstrijd wordt in Vorden ge
speeld, maar de datum is nog niet
bekend.

Aanstaande zaterdag spelen de
Vordense mannen weer voor de
competitie tegen BVC in Barchem.

Open kerk concert
Aria Trio
Het Aria-trio bestaat uit Ellen de
Waard (sopraan), Dick van Zanten
(hobo) en Hans Furstner (piano).
Ellen is afgestudeerd aan het con-
servatorium te Amsterdam en gaf
in haar jonge jaren veel recitals
voor radio en in concertruimtes.
Daarnaast was ze vele jaren zang-
pedagoge aan de Arnhemse mu-
ziekschool. Ze woont in Vorden.
Hans en Dick zijn bekende Velpse
amateurmusici, die al tientallen
jaren met elkaar en met anderen
musiceren.

Het trio gaat een programma
brengen met aria's voor zang, ho-
bo en pianobegeleiding uit Kanta-
tes van J.S. Bach. Deze aria's horen
tot de hoogtepunten uit de mu-
ziekliteratuur. Daarnaast brengen
ze een aantal Deutsche Ariën van
Handel, eveneens voor zang, hobo
en begeleiding en liederen van
Granados en Mozart. Het trio trad
al enige malen met succes op in
o.a. Warnsveld, Vorden, Dieren en
Arnhem. Zondagmiddag 28 okto-
ber treden ze op in de Martinus-
kerk Warnsveld.

Vorden zingt
op verzoek
Op zondagavond 28 oktober wordt
er in de Vordense Dorpskerk weer
een zangdienst gehouden onder
het motto 'Vorden Zingt'. Er zullen
bekende en geliefde liederen ge
zongen worden afkomstig uit di-
verse bundels die op verzoek zijn
aangevraagd. Het ziet er dus veel-
belovend uit en het belooft een
mooie zangavond te worden. Er
zal een korte overdenking worden
gehouden door ds. AA van de
Spek uit Enter en de muzikale
begeleiding is in handen van dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn die het
orgel bespeelt.

Hij zal vooraf al reeds een aantal
fraaie liederen ten gehore bren-
gen. Na afloop is er gelegenheid
om onder het genot van een kopje
koffie na te praten in 'de Voorde'.
Er kunnen dan tevens nieuwe ver-
zoekliederen worden doorgege-
ven.

Wim Vreeman
kampioen
'De Snoekbaars'
De laatste wedstrijd die de Vordense
hengelaarsvereniging dit seizoen
hield.trok geen al te grote belang-
stelling, aangezien diverse vissers
elders wedstrijdverplichtingen had-

den. De uitslag was: l Rik Velhorst
36 stuks-lengte 492 cm; 2 Rob II-
brink 21 stuks-235 cm; 3 Antoon
Golstein 10 stuks-159 cm.
Inmiddels is de competitie ook ten
einde. 21 personen namen hieraan
deel. Van de tien geviste wedstrij-
den telden de zes beste resultaten
mee voor het eindklassement. In
totaal kon men 900 punten
behalen. De eerste plaats leverde
nl. 150 punten op; 148 punten
voor de tweede plaats en 146
punten voor de derde plaats. Het
kampioenschap werd behaald
door W. Vreeman met een punten-
totaal van 882; 2 J. Groot Jebbink
880; 3 D. Wuestenenk 866; 4 R.
Golstein 864; 5 D. Huetink 860
punten.

Feestavond
Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden'
houdt zaterdag 27 oktober a.s.
in de zaal van 't Pantoffeltje haar
jaarlijkse feestavond, waaraan me
dewerking wordt verleend door
het orkest 'Exit'.

Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst zullen een aantal leden van-
wege hun langdurig lidmaatschap
van de vereniging in het zonnetje
worden gezet.

Opbrengst collecte
Dierenbescherming
De jaarlijkse collecte voor de Die
renbescherming in dorp Vorden
en de Kranenburg heeft ƒ 3.638,80
opgebracht. Dit wordt o.a. besteed
aan de dierenambulance, de op-
vang van zwerfdieren op dieren-
tehuis 'De Bronsbergen', castratie
en sterilisatie van zwerfkatten.

De Dierenbescherming afdeling
Zutphen e.o. bedankt bij deze
iedereen, die aan de collecte heeft
bijgedragen.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

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



Zes dagen creatief hobbyfeest in Jaarbeurs Utrecht

Volop workshops, tentoonstellingen
en demonstraties

Van 23 t/m 28 oktober vindt KreaDoe plaats in de Jaarbeurs in
Utrecht. Een geweldig spektakel op het gebied van creatieve hobby's,
mode en volop inspiratie voor een trendy interieur en mode
items om zelf te maken! Zo is KreaDoe 2001 in het heel
kort te omschrijven. Dit jaar is er een opzienbarende uit-
breiding van activiteiten. Als vanouds is er voor de hobby-
ist alles te zien, te koop en tijdens workshops te maken:
van schilderen, borduren, mozaïek, kaarten maken en
kaarsen decoreren tot bloemschikken, glas-graveren, ^" -̂p-
interieur- en groendecoraties. Nieuw dit jaar is een fan- /
tastisch modespektakel. Twee maal per dag vinden er modes-
hows plaats met dames-, heren- en kindermode. Voor de kinderen is er
dit jaar enorm veel te beleven. Er is een ijsshow van Holiday on ice en

er zijn vele workshops en spelletjes voor kinderen georganiseerd in
het kinderpaviljoen 'Villa Hobbydoes'. Ook is er een hoogwaardig

teken- & schilderpaviljoen op de beursvloer aanwezig. Hier
vindt onder andere een geweldige uitdaging plaats, waar

alle bezoekers een creatieve bijdrage aan kunnen leve-
ren, zodat een vermelding in het Guinness Book of
Records gehaald wordt. Kortom: KreaDoe is meer dan
het bezoeken waard!

KreaDoe: 23 t/m 28 oktober 2001. Dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur: Entreeprijs f 17,50 per persoon,

met kortingsbon f 15,-. 65+: f 14,-. Kinderen tot 8 jaar onder
begeleiding gratis entree.

Spectaculaire modeshows & workshops
tijdens KreaDoe 2OOl!

Stijlkamers KreaDoe:
volop ideeën voor een
trendy interieur én

Huis & Tuin!
In samenwerking met doAJittle (voorheen KippersHobby) en De Tuin zijn er op

KreaDoe weer prachtige stijlkamers gerealiseerd. Hier zijn de trends voor interieur,

en groendecoraties te zien. Handige tips, eenvoudige decoratietechnieken en inspi-

rerende voorbeelden staan hierbij centraal. Zo kun je er zien hoe je grote woon-

kussens kunt decoreren met sjablonen in verschillende trendkleuren. Maar ook zijn

er prachtige najaarstinten te bewonderen voor servies, vazen en interieur accessoi-

res. Ook is er een serre neergezet

waarin .bloemen en riet centraal

staan. Hangende manden, kransen en

tafelstukken zijn er te bewonderen

en ook in workshops te maken.

Hierbij worden ijzeren objecten ver-

fraaid met bloemen, maar ook glas-

werk wordt gebruikt bij de opmaak.

Niet alleen voor het interieur zijn de

stijlkamers ingericht, ook de mode

komt aan bod. Schilderen op jeans bijvoorbeeld kan perfect met glanzende en glit-

terverven, aangevuld met opstrijkbare mode decoraties vervaardigd uit Swarovski

kristallen. Kortom: inspirerende ideeën te over en zeker een bezoekje waard!

HOBBY TOP 10 ZOOI
«wnt*
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lyden KreaDoe vinden er voor het eerst spectaculaire shows en workshops plaats

op modegebied. In de shows staat het thema 'Bodywear om zelf te maken' centraal

en omvat kleding voor dames, heren en kinderen. De shows zijn opgedeeld in

diverse categorieën, waaronder sportkleding, badkleding, pyjama's, lingerie en

casual kleding. Het podiumterrein is even spectaculair als duidelijk opgebouwd.

Naast de catwalk zijn aan beide zijden twee beeldschermen geplaatst. Hierop wor-

den foto's van basismodellen op het geshowde collectiestuk vertoond en wordt een

duidelijke tekstuitleg van de sets gegeven. Zo is er informatie over de moeilijk-

heidsgraad, de vele variaties op het basispatroon, de verwerkte materialen en de

patroonnummers. Van alles wat op de catwalk geshowd wordt, zijn dan ook patro-

nen, materialen en fournituren te koop tijdens KreaDoe. Aansluitend op de shows

zijn er workshops waar onder professionele begeleiding diverse sets kunnen wor-

den gemaakt.

Villa Hobbydoes:
creatief plexier
voor de kleinste

hobbyisten!
Tijdens KreaDoe is er deze keer enorm veel leuks voor kinderen georganiseerd. In

het kinderpaviljoen Villa Hobbydoes kunnen kinderen en ouders workshoppen,

producten aanschaffen en heel veel

leuke ideeën opdoen. De kinderen

kunnen hier tekenen, knippen en

plakken én GRATIS aan diverse

activiteiten deelnemen, zoals: trein-

banen maken, zandkastelen bouwen,

veters leren strikken, spelen met een

fantastische waterbaan en er worden

leuke verhalen voorgelezen in een

sfeervolle voorleesboek. Verder is er

een schaatsbaan van Holiday on Ice

opgesteld, waar kinderen kunnen

genieten van schaatsdemonstraties.

Als klap op de vuurpijl mogen kin-

deren een Mercedes bus beschilderen. Ze krijgen daarbij een schort en baret zodat

ze geheel in Picasso-stijl hun creatieve kunsten kunnen vertonen.

oogwaardig
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KreaDoe Workshops
Dat KreaDoe een enorm gezellige beurs is, komt met name door de vele creatieve

workshops waarin jong en oud zich helemaal kan uitleven! KreaDoe biedt fantas-

tische mogelijkheden om onder professionele begeleiding iets nieuws te leren én de

bezoeker gaat met een prachtig zelfgemaakt werkstuk naar huis. Wie een techniek

thuis verder uit wil diepen kan op KreaDoe meteen alle benodigde materialen aan-

schaffen. De meeste workshops duren ongeveer een uur. De prijzen variëren en zijn

afhankelijk van onderwerp en materialen.

aDoe IJ
nesben



Voetbal

WVORDEN
Vorden uit de beker
Vorden l speelde zondag in de
strijd om de KNVB beker tegen
tweede klasser Be Quick uit
Zutphen. Het werd een open wed-
strijd met kansen over en weer.
Uiteindelijk ging de Zutphense
ploeg met de eer strijken. De eerste
helft was een gelijkopgaande strijd
waarin Vorden ietwat gelukkig op
voorsprong kwam Na een kwar-
tier spelen werd een schot van Rob
Enzerink door een verdediger van
Be Quick van richting veranderd.
(1-0). In de veertigste minuut deed
de Be Quick spits Stefan Jansen
waarvoor hij is aangetrokken. Een
voorzet werd door hem bekwaam
gecontroleerd en koelbloedig afge-
maakt (1-1). Tien minuten in de
tweede helft forceierde dezelfde
Stefan Jansen listig een strafschop.
Daarmee wist Ewout Dokman wel
raad (1-2). De Zutphense ploeg

< werd vervolgens terug gedrongen
door een fel aanvallend Vorden.
Dat resulteerde in de negenen-
zestigste minuut in een doelpunt
van Hugo van Ditshuizen die een
voorzet van invaller Ronald Visser
van dichtbij wist te verlengen (2-2).
Ook na de gelijkmaker had Vorden
het meeste balbezit, alhoewel de
meeste doelrijpe kansen toch voor
Be Quick waren. Langs de lijn be-
gon men al te speculeren over
strafschoppen. Bij een gelijkspel
zou er geen verlenging plaats
hebben, maar meteen penalties.
Zover lieten de blauw-witten uit
Zutphen het echter niet komen.
Drie minuten voor het einde zeil-
de een zondagsschot van Paul de
Bruin, met zijn? verkeerde been?,
zomaar bovenin de kruising (2-3).
Twee minuten later was het Ewout
Dokman die een voorzet afrondde
en de eindstand op het bord
bracht (2-4).
Evenals een week eerder tegen
MvR ging Vorden dus in de laatste
minuten onderuit. Toch mag ge-

•f concludeerd worden dat men
goed partij bood aan Be Quick dat
een klasse hoger speelt. Volgende
week speelt Vorden voor de com-
petitie uit tegen Grol.

Uitslagen 20-21 oktober
Vorden l - Be Quick 1: 2-4
Reunie 2 - Vorden 2:1-1

Programma 27-28 oktober
Vorden Dl - Wyhe Dl
Be Quick D2 - Vorden D2
Dierense Boys Dl - Vorden D3

t Vorden El - Gaz. Nieuwland E2
Vorden E2 - Brummen E2
OekenE2- Vorden E3
Brummen E3 - Vorden E4
Gaz. Nieuwland E5 -Vorden E5
Vorden Fl - vrij
Oeken F2 - Vorden F2
Gaz. Nieuwland F3 - Vorden F3
Vorden F4 - de Hoven F2
Vorden Al - Erica A2
Vorden Cl - Brummen C2
Vorden C2 - Ratti Cl
Grol l - Vorden l
Vorden 2 - Varsseveld 3

, Vorden 3 - Zutphen 2
Lochem 6 - Vorden 4
Wolversveen 3 - Vorden 5

RATTI
Programma zaterdag 27-10
DZSV 5 - Ratti 5
Ratti BI - Holten BI
Vorden C2 - Ratti Cl

Zondag 28 oktober
Ratti l - SDZZ l (dames)
Berghse Boys - Ratti l
Ratti 2 - Klein Dochteren l
Ratti 3 - Eibergen 7
Ruurlo 8 - Ratti 4

SOCIÏ
Uitslag: SHE 6-Sociï 5: 04.

Programma zaterdag 27 oktober:
Sociï BI - VenL BI
Sociï Dl - Zelos D2
Doesburg El - Sociï El
Sociï Fl - Zutphania Fl

Programma zondag 28 oktober:
Terwolde - Sociï
ABS 3 - Sociï 2
Brummen 4 - Sociï 3
Sociï 4 - Zutphania 4
Sociï 5 - Dierense Boys 5

Volleybal

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 17 oktober jl.
Groep A:
1) Mw. J. Klaasen-Mw. M. Mouwen
58,33%. 2) Hr. J.W. Costermans-Hr.
H. Enthoven 56,25%. 3) Mw. M.J.T.
Steenbeek-Hr. J. Post 51,04%. 4) Mw.
A.W. van Gastel-Hr. G.G. Bergman
51,04%. 5) Dhr. G. Gille-Hr. H. Groot
Bramel 50,00%. 6) Mw. I.H.M. Fuhri
Snetlage-Hr. G.H. Fuhri Snethlage
48,96%. 7) Hr. P.RJ. den Elzen-Hr.
G. Hissink 47,40%. 8) Mw. R. den
Ambtman-Mw. R. Thalen 46,35%.
9) Mw. A. van Burk-Mw. N. Hen-
driks 45,31%. 10) Mw. I. v. Alphen-
Mw. K. Vruggink 45,31%.

Groep B:
1) Mw. W. Gerichhausen-Mw. A.
den Elzen 70,31%. 2) Dhr. H. Wa-
genvoorde-Dhr. J. Holtslag 60,42%.
3) Mw. U.J. de Bruin-Dhr. K. Snel
59,38%. 4) Mw. G. Bouman-Mw. G.
Rossel 57,81%. 5) Dhr. J. Duinker-
ken-Hr. P. den Ambtman 52,08%. 6)
Mw. C.E. Smit-Dhr. F. Stertefeld
48,96%. 7) Mw. T. Speulman-Dhr. P.
Speulman 41,15%. 8) Dhr. A. de Bie
Dhr. L.W. Harmsen 37,50%. 9) Mw.
L Lamers-Dhr. H.J. Kip 36,46%. 10)
Mw. H.M. de JongeHr. D. v.d. Berg
35,94%.

Groep C:
1) Mw. H. Dam-Mw. R.F. Vreden-
berg 62,50%. 2) Mw. J. Machiels-
Mw. J. de Vries 52,08%. 3) Mw. G.
Kriek-Mw. M. de Leeuw 51,04%. 4)
M w. W. Tolkamp-Hr. J. Bosboom
46,88%. 5) Mw. M.B. Brinkman-Mw.
H. Coppiëns 43,75%. 6) Mw. T.
Hooyveld-Mw. V. v. Leuvensteyn
43,75%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 15 oktober
Groep A:
l dames Gerichhausen/den Elzen
65,3%. 2 echtpaar Hoftijzer 63,2%.
3 echtpaar Wullink 53,5%
Groep B:
l dames den Ambtman/Thalen
70,1%. 2 heren Gille/Gr.Bramel
56,9%. 3 hr. Enthoven/mw Steen-
beek 52,1%
Groep C:
l dames Gr. Bramel/ Tigchelaar
60,4%. 2 en 3 echtpaar Verwoerd
en dames Beek/ Brinkman 55,6%.

Wielrennen

R.T.V.
RT.V.er Thijs van Amerongen 2e in
Erp. De R.T.V.nieuweling (jeugd 14
t/m 16 jaar) Thijs van Amerongen
reed dit weekend in het Brabantse
Erp zijn 2e veldrit ook hier reed
Thijs weer sterk na een slechte
start knokte Thijs naar een nette 2e
plaats winnaar werd Michiel v/d
Linde de Twentenaar reed van uit
het vertrek gelijk aan de leiding en
won overtuigend.
Ook de Hengelose R.T.V.er Martin
Weijers mocht hier starten ditmaal
bij de Amateurs ook hier deed
Martin goed zijn best hij reed van
achter uit het veld geleidelijk naar
voren om uiteindelijk knap 12e
te worden. Winnaar werd Thijs
Verhagen uit het Brabantseland.
De Vordense R.T.V.dame Gretha kl.
Brinke reed ook weer mee in Erp ze
behaalde een lle plaats de wereld-
kampioen komt langzaam in de
juiste vorm.

De R.T.V. organiseerd op zaterdag
24 November op Kamphuizen te
Vorden weer de jaarlijkse G.O.W.
cross. Hier kan een iedere crosser
starten mits je in het bezit bent
van een geldige K.N.W.U. licentie.
Starten op een dagkaart is ook
mogelijk.

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Zaterdag 20 oktober speelde Pel-
grum Makelaars Dash dames l in
sporthal het Jebbink tegen Favori-
ta 1. Balsponsor van deze wedstrijd
was Camping Warnsveld. De da-
mes van Dash begonnen de eerste
set meteen goed, de vijf punten
van de vorige week zaten nog vers
in het geheugen. Favorita maakte
veel passfouten, mede door een
aantal goede servicebeurten aan
de kant van Dash. Dit was dan ook
in de eindstand te merken, het
werd 25-12 in het voordeel van
Dash. De tweede set begon wat
moeizamer, er werden door Dash
veel eigen fouten gemaakt, en Fa-
vorita liep snel uit.

Dash pakte de draad wel weer op
maar kon niet voorkomen dat ze
met 13-20 achter kwam te staan.
Op dat moment deed Dash er een
schepje boven op en kwam bij tot
25-24. Door een paar persoonlijke
fouten ging deze set echter toch
verloren, het werd 25-27.

In de derde set ging het weer wat
beter aan de kant van Dash, er
werd meer gescoord met de op-
slag, en het ging dan ook gelijk op.
Door de servicedruk van Favorita
lag de pass gedurende de hele wed-
strijd zeer matig, waardoor de aan-
val van Dash er niet echt uit
kwam. In de derde set leidde dit
echter niet tot verlies, maar kon
Dash de set naar zich toe trekken
met 25-18.

De vierde set was wederom zeer
spannend. Het ging gelijk op,
maar Favorita haalde net iets meer
ballen van de grond waardoor de
set met 26-28 naar Favorita ging.
De vijfde en beslissende set pakte
Dash de draad van de eerste set
weer wat op. De pass lag beter
waardoor er ook over het midden
weer gescoord kon worden. Het
bleef tot het einde toe spannend
maar door een fout van Favorita
ging deze set (met 16-14) en dus
de wedstrijdwinst naar Pelgrum
Makelaars Dash. Het werd uitein-
delijk een 3-2 overwinning, maar
al met al was het aan de zijde van
Pelgrum Makelaars Dash geen goe-
de wedstrijd.

VOLLEYBAL HEREN:
Heren l winnen bekerwedstrijd
De eerste wedstrijd in de beker-
competitie is voor het eerste heren
team van Pelgrum Makelaars/ Dash
goed verlopen. Met een makkelijke
3-0 overwinning werd Tornax uit
Ruurlo uitgeschakeld. Hoewel
Ruurlo erg dichtbij Vorden ligt,
hadden de Vordense mannen nog
nooit eerder tegen Tornax gespeeld.
Een volledig onbekende tegen-
stander dus, die in de competitie
twee klassen lager uitkomt dan de
Vordense heren. Pelgrum Make-
laars/Dash was dus op voorhand
zwaar favoriet voor deze wedstrijd.

Deze rol werd in de eerste set ook
tot uitvoering gebracht want bin-
nen enkele minuten stond er al
0-7 op het scorebord. Tornax
kwam in de eerste set totaal niet
aan volleyballen toe en werd met
4-25 van het veld geveegd. Zoals
voor de wedstrijd al was afgespro-
ken heeft Dash de rest van de wed-
strijd gebruikt om zoveel mogelijk
mensen te laten spelen.

De tweede set begon met drie
nieuwe gezichten in het veld. Na-
tuurlijk is het dan weer even wen-
nen aan elkaar. Tornax dacht aan
het begin van de tweede set hier-
van te kunnen profiteren, maar de
ploeg uit Vorden stelde halverwe-
ge de set orde op zaken en won
ook deze set eenvoudig met 15-25.
Ook in de derde set weer een ge-
wijzigde opstelling bij Pelgrum
Makelaars/Dash. Opnieuw mocht
Riek Bikkel beginnen als spelver-
deler en stond ook Bram Becker
weer in de basis. Het stoorde het

spel van de Vordense ploeg niet en
het team lijkt steeds beter op el-
kaar ingespeeld te raken.

Ook in de derde set was er nauwe
lijks sprake van een echte wed-
strijd en waren de wisselspelers
vaak drukker met het ophalen van
de bal, dan de spelers in het veld
met scoren van punten. Deze set
werd gewonnen met 10-25 en bete
kende een 3-0 overwinning voor
Dash. In tegenstelling met de ge
wone competitie word er in het be
kertoernooi geen vierde set ge
speeld.

In de volgende ronde wacht Longa
2 als tegenstander. Dit zal een heel
andere wedstrijd worden want
Longa speelt juist een klasse hoger.
Deze wedstrijd wordt in Vorden ge
speeld, maar de datum is nog niet
bekend.

Aanstaande zaterdag spelen de
Vordense mannen weer voor de
competitie tegen BVC in Barchem.

Open kerk concert
Aria Trio
Het Aria-trio bestaat uit Ellen de
Waard (sopraan), Dick van Zanten
(hobo) en Hans Furstner (piano).
Ellen is afgestudeerd aan het con-
servatorium te Amsterdam en gaf
in haar jonge jaren veel recitals
voor radio en in concertruimtes.
Daarnaast was ze vele jaren zang-
pedagoge aan de Arnhemse mu-
ziekschool. Ze woont in Vorden.
Hans en Dick zijn bekende Velpse
amateurmusici, die al tientallen
jaren met elkaar en met anderen
musiceren.

Het trio gaat een programma
brengen met aria's voor zang, ho-
bo en pianobegeleiding uit Kanta-
tes van J.S. Bach. Deze aria's horen
tot de hoogtepunten uit de mu-
ziekliteratuur. Daarnaast brengen
ze een aantal Deutsche Ariën van
Handel, eveneens voor zang, hobo
en begeleiding en liederen van
Granados en Mozart. Het trio trad
al enige malen met succes op in
o.a. Warnsveld, Vorden, Dieren en
Arnhem. Zondagmiddag 28 okto-
ber treden ze op in de Martinus-
kerk Warnsveld.

Vorden zingt
op verzoek
Op zondagavond 28 oktober wordt
er in de Vordense Dorpskerk weer
een zangdienst gehouden onder
het motto 'Vorden Zingt'. Er zullen
bekende en geliefde liederen ge
zongen worden afkomstig uit di-
verse bundels die op verzoek zijn
aangevraagd. Het ziet er dus veel-
belovend uit en het belooft een
mooie zangavond te worden. Er
zal een korte overdenking worden
gehouden door ds. AA van de
Spek uit Enter en de muzikale
begeleiding is in handen van dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn die het
orgel bespeelt.

Hij zal vooraf al reeds een aantal
fraaie liederen ten gehore bren-
gen. Na afloop is er gelegenheid
om onder het genot van een kopje
koffie na te praten in 'de Voorde'.
Er kunnen dan tevens nieuwe ver-
zoekliederen worden doorgege-
ven.

Wim Vreeman
kampioen
'De Snoekbaars'
De laatste wedstrijd die de Vordense
hengelaarsvereniging dit seizoen
hield.trok geen al te grote belang-
stelling, aangezien diverse vissers
elders wedstrijdverplichtingen had-

den. De uitslag was: l Rik Velhorst
36 stuks-lengte 492 cm; 2 Rob II-
brink 21 stuks-235 cm; 3 Antoon
Golstein 10 stuks-159 cm.
Inmiddels is de competitie ook ten
einde. 21 personen namen hieraan
deel. Van de tien geviste wedstrij-
den telden de zes beste resultaten
mee voor het eindklassement. In
totaal kon men 900 punten
behalen. De eerste plaats leverde
nl. 150 punten op; 148 punten
voor de tweede plaats en 146
punten voor de derde plaats. Het
kampioenschap werd behaald
door W. Vreeman met een punten-
totaal van 882; 2 J. Groot Jebbink
880; 3 D. Wuestenenk 866; 4 R.
Golstein 864; 5 D. Huetink 860
punten.

Feestavond
Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden'
houdt zaterdag 27 oktober a.s.
in de zaal van 't Pantoffeltje haar
jaarlijkse feestavond, waaraan me
dewerking wordt verleend door
het orkest 'Exit'.

Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst zullen een aantal leden van-
wege hun langdurig lidmaatschap
van de vereniging in het zonnetje
worden gezet.

Opbrengst collecte
Dierenbescherming
De jaarlijkse collecte voor de Die
renbescherming in dorp Vorden
en de Kranenburg heeft ƒ 3.638,80
opgebracht. Dit wordt o.a. besteed
aan de dierenambulance, de op-
vang van zwerfdieren op dieren-
tehuis 'De Bronsbergen', castratie
en sterilisatie van zwerfkatten.

De Dierenbescherming afdeling
Zutphen e.o. bedankt bij deze
iedereen, die aan de collecte heeft
bijgedragen.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

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



KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel0654220156

installatie computernetwerken

i Nïeuwstad 30, 7251 AH Vordert
Tel.Upf 75) 55 73:10

i-jJNJX ;<0575) 55 73ai
£;rriai;|:; infO@weevers.net
Internet: www.weevers.net

* SPANNEVOGEL

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

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

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

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

3000 m2 gezellig wonen.

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl

AUTOBEDRIJF SIEMES B.V.

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?

Autobedrijf Siemes b.v. is op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde collega voor versterking van ons team.

Wij hebben plaats voor een

1' AUTOMONTEUR/ 2' AUTOMONTEUR
Autobedrijf Siemes b.v. is een universeel Bovag autobedrijf voor:

- verkoop van nieuw en gebruikt
- reparatie/onderhoud van alle merken
- schade - reparatie - taxatie

Interesse?

Bel of schrijf naar:

Autobedrijf Siemes b.v.
t.a.v. dhr. C. Siemes
Varsseveldseweg 35
7131 BH LICHTENVOORDE Tel.:0544-371895

Dienstverlening in Onroerend Goed

Hoofdkantoor: uitten (Ov.) 0523-682099
• Borcwfo f OU.)

tol. 0545-2Z2Z95
• W.M (Old.)

tof. 0314-683319

www.wildkamp.nl

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

0573-253101 - Fax 0573-253109 - M<*M 0650281046

Consumptie-
aardappelen
Redstar en Bildtstar

20 kilo f 15,-
G.WOLSINK

Tolhutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

Genieten van het
landleven:

YAjk da s Duthler!
Sportieve jacks, sterke pantalons,
mooie overhemden en truien. Dus
gewoon prettig gekleed de natuur
in en genieten van het landleven.
Kijk da's Duthler!

üth/ermode
z u t p h e n

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Van Zeeburg & Visser
Makelaardij o/g en Assurantiën

Door de groei van ons bedrijf is bij ons plaats voor:

Receptioniste/Telefoniste/
Administratief medewerkster

voor 40 uur per week.

Wij bieden een veelzijdige en vooral afwisselende
functie. U ontvangt onze klanten en bedient de tele-
fooncentrale. U bent het eerste aanspreekpunt van
ons bedrijf en vervult dus een spilfunctie.

Voor het goed vervullen van de functie beschikt u
bovenal over uitstekende contactuele eigenschap-
pen. U bent representatief en zeer klantvriendelijk. U
bent initiatiefrijk, kunt zelfstandig en in teamverband
werken en voelt zich thuis in een klein team in een
gemoedelijke sfeer.

U verricht vele administratieve handelingen zoals het
maken en toezenden, ook per e-mail, van brochures
van woningen. U informeert klanten over woningen
en (eenvoudige) verzekeringen. U behandelt scha-
den en onderhoudt contacten met verzekeringmaat-
schappijen.

Voor het goed vervullen van de functie is een oplei-
ding op middelbaar niveau nodig. Kennis van Win-
dows, Word en Powerppint is een pré. Nadrukkelijk
vragen wij kandidaten die nog geen of weinig werk-
ervaring hebben, maar graag willen leren, te reage-
ren. Op termijn zijn doorgroeimogelijkheden zowel in
een administratieve als een commerciële functie
aanwezig.

Wij bieden een salaris dat afhankelijk is van voorop-
leiding en ervaring en goede secundaire arbeids-
voorwaarden zoals een volledig premievrij pensioen
en winstdelingsregeling.

Indien u geïnteresseerd bent in de functie, dan ver-
zoeken wij u schriftelijk te reageren met een CV en
een handgeschreven brief met uw motivatie en deze
binnen 7 dagen na het verschijnen van deze adver-
tentie te zenden t.a.v. de heer E. Visser.

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Postbus 46
7250 AA Vorden
Tel. (0575)55 1531

VANZEEBURG
& VISSER



Advertorial Josti Band orkest in Zelhem

HET BESTEMMINGSPLAN
Door Martij n Nieuwenhuis en
Benno Klein Goldewijk

Vrijwel iedereen heeft er wel eens
• van gehoord en velen hebben er

mee te maken gehad: het bestem-
mingsplan. De regels voor een be-
stemmingsplan zijn vermeld in de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO). In deze wet zijn ook regels
vastgelegd voor allerlei andere
plannen, zoals het streekplan en
het structuurplan. Wij beperken
ons echter tot het bestemmings-
plan, omdat dit voor de Neder-
landse burger op directe wijze van
invloed is. Een dergelijk plan is na-
melijk bindend, zowel voor het ge

f meentebestuur als voor de bur-
gers.

Een belangrijk artikel uit de WRO
is artikel 10. Dit artikel bepaalt een
aantal standaardregels met be-
trekking tot het bestemmings-
plan. Zo wordt daarin bijvoorbeeld
bepaald dat er voor het gebied bui-
ten de bebouwde kom een bestem-
mingsplan moet worden vastge-
steld door de gemeenteraad. De
raad is hiertoe dus verplicht. De
gemeenteraad heeft daarnaast de
bevoegdheid dat ook te doen voor
de bebouwde kom. In dat geval is
de raad dus niet verplicht. Dit
komt doordat de toenmalige rege-
ring bij het opstellen van de WRO
van mening was dat het vaststel-
len van bestemmingsplannen voor
het gebied binnen de bebouwde
kom te ingewikkeld zou zijn. Het
zou aldus teveel tijd vergen. In-
middels is gebleken dat dit voor
het gebied buiten de bebouwde
kom ook geldt. Daarnaast dient
het bestemmingsplan onder ander
als een toetssteen voor het eventu-
eel verlenen van een bouwvergun-
ning. Het gevolg is dat er voor de
meeste bebouwde kommen in Ne
derland wel een bestemmingsplan
is vastgesteld.
Artikel 10 WRO vermeld verder on-
der andere dat de bestemming van
de grond wordt aangewezen voor
zover dit ten behoeve van een goe
de ruimtelijke ordening nodig is.
Dit betekent dat de bestemming
een functie van het perceel aan-
geeft. Dit moet met name blijken
uit de voorschriften die bij een be

L stemmingsplan horen. Deze voor-
schriften gaan over het gebruik

van de grond en de daarop aanwe
zige opstallen. Algemeen noemt
men deze regels wel de gebruiks-
voorschriften. Alle bestemmings-
plannen bevatten sowieso een zo-
genaamde algemene gebruiksbe
paling, die het verbiedt gronden
en opstallen te gebruiken in strijd
met de aangewezen bestemming.
Uit het bovenstaande blijkt dat het
bestemmingsplan bestaat uit een
kaart als basis, waaraan voor-
schriften als het ware zijn toege
voegd om een en ander nader aan
te duiden.

Stel dat er voor een bepaald gebied
in een ver verleden een bestem-
mingsplan is vastgesteld, maar dat
door de gemeenteraad wordt aan-
gepast aan de moderne tijd. Het
kan dan uiteraard voorkomen dat
bestemmingen en voorschriften
van het oude en het nieuwe be
stemmingsplan van elkaar ver-
schillen. Hierdoor worden bijvoor-
beeld bouwmogelijkheden be-
perkt of gaan zelfs geheel verloren.
Om dat probleem zoveel mogelijk
te omzeilen wordt in verband met
de rechtszekerheid een overgangs-
bepaling opgenomen waarin een
regeling van dit soort situaties
wordt gegeven.

Om te voorkomen dat er verschil-
len van mening gaan ontstaan
over hoe men bepaalde voorschrif-
ten dient te uit te leggen, begint
het bestemmingsplan vaak met
een uitgebreide opsomming van
definitiebepalingen. Tot deze be
palingen behoren bijvoorbeeld
ook allerlei voorschriften over te
hanteren maten. Te denken valt
onder andere aan goothoogte,
nokhoogte en totaal te bebouwen
oppervlakte van een perceel. Vaak
is hiervoor in het bestemmings-
plan een apart artikel voor opge
nomen.

Over het algemeen is er behoefte
het bestemmingsplan enigszins
flexibel toe te passen. Het kan na-
melijk zijn dat er in de loop der
tijd binnen de samenleving veran-
derende inzichten en wensen ont-
staan. Zo kan men eventueel op
een gereguleerde manier afwijken
of kan de detaillering van dit plan
in fasen worden uitgevoerd. In ar-
tikel 11 WRO is hiervoor een bepa-
ling opgenomen dat aan het colle

ge van burgemeesters en wethou-
ders (en eventueel ook de gemeen-
teraad) de plicht tot uitwerking
van de nadere details en een be
voegdheid tot bestemmingswijzi-
ging kunnen worden toegekend.
Artikel 15 WRO geeft aan dat even-
tueel de bevoegdheid aan het col-
lege van b en w kan worden ver-
strekt vrijstelling (dus een afwij-
king) van het bestemmingsplan te
verlenen of nadere eisen te stellen
(beperkingen).

De WRO wordt aangevuld door het
Besluit op de Ruimtelijke Orde
ning (BRO). Hierin staan vermeld
de nadere algemene eisen met be
trekking tot de inhoud van be
stemmingsplannen.
Uit het hierboven vermelde blijkt
al wel dat de materie over bestem-
mingsplannen uitgebreid en com-
plex is. Hetgeen in dit artikel is op-
gesomd is dan ook maar een sum-
miere greep van hetgeen in de
WRO en de BRO is aangegeven. In
een volgend artikel zullen wij pro-
beren inzichtelijk te maken hoe de
procedure met betrekking tot de
totstandkoming van het bestem-
mingsplan dient te verlopen.

Hieronder volgt een kort overzicht
van de mogelijke inhoud van be
stemmingsplannen:
• kaart met toelichting (legenda)
• definitiebepalingen (onder an-

dere met bepalingen over de wij-
ze van meten)

• bestemmingsomschrijvingen
• bebouwingsvoorschriften
• algemene en specifieke ge-

bruiksbepalingen
• wijzigingsbevoegdheden (met

de daarbij behorende te volgen
regels)

• vrijstellingsregels (met de daar-
bij behorende te volgen regels)

• bevoegdheid tot het stellen van
nadere eisen, vergezeld van re
gelgeving

• overgangsbepaling
• strafbaarstelling (bijvoorbeeld in

verband met een ongeoorloofd
gebruik van een perceel ten aan-
zien van het vigerende ^gelden-
de) bestemmingsplan)

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen. Bezoek onze website:
www.debos.nl

De Octavia
staat voor u
klaar bij uv|
Skodadea

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

Zaterdagavond 17 november a.s.,
is het zover!!! Op uitnodiging van
de jubilerende Drumfanfare
'Prinses Juliana', zal dit orkest
bestaande uit geestelijk en licha-
melijk gehandicapte muzikanten,
een concert verzorgen. Het wordt

gehouden in sporthal 'de Pol'. Er
zijn nog een beperkt aantal kaar-
ten te koop! Deze zijn te koop bij
Cultureel Centrum 'de Brink', tele
fonisch reserveren is mogelijk in
overleg met 'de Brink', telefoon-
nummer: 0314-622140.

'Opera Anders'
met omroep-strijkwartet
in St. Janskerk Zutphen
Het strijkkwartet Oxalis 4, be-
staande uit vier musici van het
Radio Filharmonisch en Radio
Symfonie Orkest opent op zon-
dagmiddag 28 oktober a.s. het
24e seizoen van de bekende
Restauratieconcerten in de
Zutphense St. Janskerk

Op het programma staan strijk-
kwartetten uit opera's van Verdi,
Puccini en Gounod. Dat klinkt
misschien wat vreemd, want we
kennen wel de beroemde melo-
dieën uit hun verschillende ope
ra's, maar dat deze grootmeesters
ook kamermuziek schreven is veel
minder bekend. Zo is het vanmid-
dag uit te voeren strijkkwartet van
Gounod een verrassend werk met
vele verfrissende muzikale inval-
len. Puccini's Crisantemi wordt
weliswaar vaker gespeeld, maar
ten onrechte vergeten is het ope

ningsdeel uit zijn onvoltooide
strijkkwartet. Verdi schreef zijn
strijkkwartet toen de repetities
van Aïda wegens ziekte van de pri-
ma donna moesten worden ge
staakt. Bij wijze van tijdverdrijf be
gon hij al schetsend aan het kwar-
tet dat uiteindelijk (en onbedoeld)
resulteerde in een meesterwerk.
Onbegrijpelijk is het dat Verdi en-
kele jaren onverbiddelijk uitvoe
ring van het werk tegenhield. Hij
vond het kwartet 'geen partij' te
genover de pennenvruchten van
Mozart en Beethoven.

De uitvoerende musici:
Fred Gaasterland - viool; Leonie
Mensink - viool; Robert Meulendijk
- altviool en Bastiaan van der Werf
- violoncello zullen met overtuiging
van dit 'Opera Anders' programma
de muziekliefhebbers weten te
boeien.

Landelijke Politiedag in
Achterhoek goed bezocht
De Landelijke Politiedag is in
de Achterhoek uitstekend ver-
lopen. De belangstelling was in
de meeste plaatsen erg hoog, al
viel de opkomst soms ook te-
gen.

Ongeveer vijfhonderd mensen be
zochten de open dag van het poli-
tiebureau in Doetinchem, een pri-
ma opkomst. Veel foto's werden
gemaakt en ook de sirenes van de
politieauto en de cellengang ble
ken erg interessant. Een groot aan-
tal mensen kwam met vragen over
het politiewerk in de wijk. Ook in
's-Heerenberg was de opkomst
hoog. Zeventig mensen maakten
de gang naar het politiebureau en
vele kinderen gingen op de foto in
ME-tenue.
In Ulft stond de politie met een
stand op de weekmarkt. Vooral in
het begin van de dag was het er ra-
zend druk. In totaal bezocht een
honderdtal belangstellenden de
stand. In Groenlo en Eibergen
werd de Landelijke Politiedag wat
kleinschaliger aangepakt. Hier be
zochten in totaal zo'n vijftig men-
sen de twee bureaus en de aanwe
zige politiemensen konden hier-
mee een goed gesprek aangaan.
Het politieteam Borculo/Ruurlo/
Neede trok met paard en wagen
het buitengebied in. Hier en daar
werd spontaan een verkeerscon-
trole gehouden en kinderen kon-
den een rondje maken op het mo-
biele politiebureau. Het aantal be
zoekers wordt geschat op zestig tot
zeventig.

In Winterswijk viel de opkomst
van de buurtbewoners wat tegen.
De wijkagenten namen daar hun
wijkbewoners mee de wijk in of be
antwoordden vragen. Naar schat-
ting hebben zich zo'n twintig be
woners gemeld. In Zelhem was
weinig ruchtbaarheid aan de po-
litiedag gegeven. Wel was het
bureau op deze dag open. Slechts
enkele mensen maakten hiervan
gebruik.
In Lichtenvoorde, tenslotte, ging
de politie met een informatiebus
de gemeente in. De opkomst was
erg groot, in totaal meer dan twee
honderd mensen. Vooral in Vra-
gender ontstond een ware run op
de bus. Meer dan honderd perso-
nen bezochten daar de politiebus
in de tijd van een uur. Een groot
succes, dus.
Ook het uitdelen van de 'save flas-
hes' in de uitgaansgebieden in de
Achterhoek verliep erg goed. Op
vrijdag- en zaterdagavond werden
in het centrum van Groenlo en
Doetinchem en bij de Radstake in
Varsseveld tweeduizend van deze
kleine, rode, knipperende reflecto-
ren uitgedeeld aan uitgaande jon-
geren. De knipperlampjes waren
erg in trek. De 'save flashes' zijn
bedoeld om aandacht te trekken
voor de internetsite voor jongeren,
die speciaal voor de Landelijke
Politiedag op poten is gezet. Door
te reageren op verschillende stel-
lingen kunnen de jongeren een
webcam winnen.
Het adres van de internetsite is:
www.politiedag-gelderland.nl

Het platteland verandert, denlct u mee?
VRAAGT MEN ZICH OOK
WEL EENS AF
"Waar ga je als oudere straks wo-
nen en is er voor jongeren ook nog
voldoende woonruimte? "Blijft dat
wonen op het platteland zelf nog
wel aantrekkelijk? Zijn er voldoen-
de voorzieningen zoals winkels
voor je dagelijkse boodschappen,
scholen voor de kinderen en een
huisarts in de buurt? "Kun je je
nog veilig genoeg voelen in het

buitengebied en nog genieten van
de charmes en aantrekkelijkhe
den die het platteland ons biedt?
"Maar is er ook nog bestaansrecht
en toekomst voor de agrariërs in
het buitengebied?

Allemaal zaken die zullen gaan
veranderen en waar men als direct
betrokkenen invloed op uit kan
oefenen. Denk en praat mee zodat
de mensen die straks de beslissin-

gen nemen weten wat wij vinden.
Dat kan op maandagavond 29
oktober a.s. in het dorpscentrum
te Vorden. Deze avond zal de heer
Ügtenberg, kringvoorzitter van de
GLTO (de Gewestelijke Land- en
Tuinbouworganisatie) uitleg ge-
ven over de beleidsmaatregelen
die in de komende jaren van
belang zullen zijn in het buiten-
gebied. Welke veranderingen
brengt dat mee? In zijn verhaal zal

hij speciale aandacht aan de re-
constructie schenken. De recon-
structieplannen zijn de nieuwste
plannen over de toekomstige in-
richting van het gebied.

Daarna licht mevr. van Dij k-de
Wit, voorzitter van de Vereniging
voor Kleine Kernen, toe welke re
gelingen vooral belangrijk zullen
zijn voor de dorpen en kleine ker-
nen. Tevens vertelt zij hoe bewo-

ners daar zelf invloed op uit kun-
nen oefenen. Tijdens de tweede
helft van de avond praat men ver-
der over de ideeën die men daar-
over heeft. Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door een
werkgroep die bestaat uit vrouwen
van verschillende organisaties uit
Vorden, Hengelo, Ruurlo, Harfsen
en Eefde. Hun doelstelling is: het
platteland levend te houden om te
wonen, werken en te genieten.



Coniferen geven vorm aan de tuin
Coniferen zijn er in alle vormen
en maten. Als ze niet van natu-
re zo groeien zoals wij dat wil-
len, maken we ze zo. Veel coni-
feren laten zich in elke gewenst
model scheren. Als bollen, blok-
ken of zuilen geven deze conife-
ren vorm aan een tuin. Ze ma-
ken de tuinaanleg tot een span-
nend lijnenspel. De sfeer in de
tuin krijgt er bovendien iets
chiques door.

De mensheid is op de een of ande-
re manier altijd gefascineerd ge
weest door coniferen. Al eeuwen-
lang is hierin veredeld en geselec-
teerd. Steeds weer komen er nieu-
we coniferen op de markt.

ZUILEN VAKANTIE-
HERINNERING
Een van de punten waarop kwe-
kers altijd hebben veredeld, is de
zuilvorm. Heel smal opgaande co-
niferen maken in het hele Middel-
landse Zeegebied een belangrijk
deel uit van het landschap. Menig
ansichtkaart uit zuidelijke landen
wordt gedomineerd door die im-
posante, ranke cipressen.
Voor de particuliere tuin zijn deze
bomen veel te groot. Geen pro-
bleem want onder de coniferen
zijn talrijke soorten die net zo
smal omhoog gaan, maar wat
hoogte betreft toch binnen de per-
ken blijven. Eén blik op de conife-
renhoek van een tuincentrum
leert onmiddellijk wat de zuilvor-
men zijn. Zet eens twee gelijke
zuilvormige coniferen aan weers-
kanten van de voordeur. Het is
zelfs mogelijk om ze in een grote
pot op het terras of op het balkon
te zetten.

Hetzelfde kan worden gedaan met
coniferen die als een bolletje op
een stam staan. Ook die zijn in gro-
te getale en in verschillende uit-
voeringen op de tuincentra ver-
krijgbaar. Om ze in de meest let-

terlijke zin van het woord goed in
vorm te houden, is het wel nodig
om ze met enige regelmaat bij te
knippen. Gebeurt dat niet dan
gaat na verloop van tijd de bol-
vorm verloren.

INSPRIATIE
UIT TUINBOEKEN
Andere vormen waarin coniferen
zijn gesnoeid moeten natuurlijk
ook worden bijgehouden. Laat dat
geen belemmering zijn om er mee
te experimenteren. Wie in de
boekhandel of in de bibliotheek
een tuinboek openslaat, ziet al
gauw hoe bijzonder mooi een tuin
met blok- of bolvormige coniferen
kan zijn. Vergeet ook de piramides
en de kegels niet onder de conife-
ren.

Vooral boeken met oude histori-
sche tuinen staan bol van dergelij-
ke voorbeelden. Door zelf met de-
ze vormconiferen aan de slag te
gaan, is het mogelijk om een sfeer-
volle woonomgeving te maken
met een duidelijke knipoog nnar
het rijke tuinverleden.

Voor al deze vormconiferen geldt
eigenlijk één advies: ga uit van

soorten die door de kweker al in
een bepaald model zijn gesnoeid.
Wie zelf coniferen in een leuk mo-
delletje wil snoeien, moet toch wel
over enige vakkennis te beschik-
ken. Niet elke conifeer laat zich
naar uw hand zetten.

LAAG BIJ DE GROND
Om van het ene extreme in het an-
dere te gaan: coniferen kunnen
ook plat op de grond groeien. Zelfs
zo plat dat je er min of meer op
kunt lopen. Sommige jeneverbes-
sen (Juniperus) doen dat. Door stijl
opgaande zuivormen toe te passen
met platgroeiende soorten ont-
staan spannende combinaties.

Het is het zoveelste voorbeeld hoe
met coniferen een bijzondere sfeer
in de tuin is te creëren. Wie zijn
fantasie de vrije loop laat, geeft
met al deze bollen, blokken en zui-
len vorm aan de tuin.

Boris en Opa spelen Sinterldaasje
Een tweede boek in de serie Bo-
ris en Opa, geschreven door Ma-
rijke Aartsen en geïllustreerd
door Carin Vogtlander, is ver-
schenen. De titel van het boek
is: Boris en Opa spelen Sinter-
klaasje.

Het boek bevat twee verhaaltjes
met Boris en zijn opa in de hoof-
drol. In het eerste verhaaltje hel-
pen ze een verdrietige zwarte piet
en in het tweede verhaaltje ver-
trekt Sinterklaas Boris met de
boot naar Spanje. Beide verhalen
zijn voorzien van vrolijke illustra-
ties in heldere kleuren.

De serie Kimio voorleesboeken is
speciaal ontwikkeld voor kinderen
van 3 jaar en ouder. Omdat kinde-
ren van deze leeftijd zich nog niet
zo lang kunnen concentreren,
hebben de boeken heel veel illus-
traties. Zo kunnen de kinderen lui-
steren en kijken tegelijk en blijven
ze tot het eind van het verhaal ge
boeid.

Op woensdagmiddag 31 oktober
zullen Marijke Aartsen en Carin
Vogtlander bij boekhandel Haut-
vast en Huis Lange Hofstraat 11 te
Zutphen, voorlezen uit Boris en
Opa spelen Sinterldaasje.

i . i . i . i . i

Partycentrum
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Spalstraat 5 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 12

Na drie weken van hard werken
is het moment nu daar.

De renovatie van onze
*Svf eestzaal is klaar
l

Met veel trots willen wij u dit
laten zien op woensdag 31 oktober
van 19.00 tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom.
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De "EURO" is in aantocht. De artikelen met guldenprijs
moeten weg. Daarom bieden wij u nu onze magazijn-

artikelen aan tegen fikse kortingen. Kom snel want OP=OP!

NU KORTINGEN TOT WEI
'

OP "TOPMERK1EK8EJDEN-BADJASSEN -
OVERTREKKEN • 8ADDOEKEN - KEÜKENSETS enz.

PAK DEZE UNIEKE VOORPEEIKANS! OP-OP

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