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De 'lekkerste' boerenkoolstamppot uit de regio Arnhem komt van

'De échte Groenteman' uit Vorden!
Schrijfactie Amnesty
werkgroep Vorden

Freddy Letiiik van 'De échte
Groenteman' aan de Burge-
meester Galleestraat is winnaar
geworden van een boerenkool-
stamppot-wedstrijd, die werd
georganiseerd door de 'Stich-
ting Echte Groentemannen'.

Aan deze wedstrijd die in Boxtel
werd gehouden, werd deelgeno-
men door tien regionale groente-
mannen, waaronder dus Freddy
Letink.

De stamppot werd beoordeeld op
smaak, kleur, samenstelling en

uiterlijk. Het 'geheim' van de
stamppot van de 'Vordense groen-
teman': men neme 2 kilo kruimige
aardappels (Santé), 750 gram boe
renkool. Dat samen goed gaar ko-
ken zodat er geen harde stukjes in
blijven zitten. Vervolgens heel
goed afgieten, stampen, klontje
boter erbij. 500 gram gebakken
spekjes en een rookworst (in plak-
jes gesneden ) toevoegen en 'klaar
is Kees'. 'Gewoon ouderwetse boe
renkool', zo licht Freddy toe.

In zijn groentezaak is deze boeren-
koolstamppot uiteraard kant en

klaar verkrijgbaar. Daarnaast ver-
koopt hij ook diverse andere soor-
ten stamppot zoals bijvoorbeeld
hutspot, zuurkool, andijvie, 'hete
bliksem' etc.

Alles vers en bereid in eigen keu-
ken. Freddy Letink heeft de zaak
aan de Burgemeester Galleestraat
in januari jongstleden overgeno-
men van Johan Huitink. Niet al-
leen klanten uit Vorden, maar ook
consumenten uit de regio weten
de weg naar de Vordense groente-
man te vinden. 'Ik ben dan ook zeer
tevreden', zo zegt Freddy Letink.

400 j aar Hervormde Gemeente Vorden werd gevierd met

Zang, orgelmuziek en expositie
onder het motto 'Dankbaarheidsfeest'
De Hervormde Gemeente in
Vorden (2625 'zielen') vierde het
afgelopen weekend het 400 ja-
rig jubileum. Het feest begon
vrijdagavond in de Ned. Her-
vormde kerk met een concert
door organiste Mirjam van der
Meulen. Normaliter zit zij on-
zichtbaar, hoog in de kerk ach-
ter haar orgel. Om toch te laten
zien wat voor virtuose hande-
lingen zij achter het orgel ver-
richt, was er een camera op
haar gezet en rechtstreeks ge-
projecteerd op de muur van de
kerk, zodat de aanwezigen een
goed beeld kregen van haar
spel.

Mirjam van der Meulen gaf daarbij
tevens wat tekst en uitleg over het
orgel zelf. Zij opende het concert
met "Sonate in F, deel l allegro"
van C.Ph. Bach (17.14-1788). Blijk-
baar behoren de "Bachs" tot haar
lievelingscomponisten, want zij
speelde van J.S. Bach (1685- 1750)
de stukken 'Herr Jesu Christ, dich
zu uns wend' en 'In dir ist Freude'.

Het Vordens Mannenkoor onder
leiding van dirigent Frank Knib-
bink was deze avond eveneens van
de partij met onder meer de uitste-
kende solist Ludo Eykelkamp in
"Nobody knows" en "Stand by
me". Verder zong het koor bijvoor-
beeld nummers als "Hear Lord our
God" van PJ. Tschaikowsky, "De
Zilvervloot" in een bewerking van
F.J. Roeske en "The long day closes"
van H.F. Chorley/ A.Sullivan.

Tussen de bedrijven door overhan-
digde vice- voorzitter Hans Aartsen
van de organiserende Kerkeraad,
de eerste exemplaren van het
boekje "400 jaar Hervormde Ge-
meente" aan de auteurs H.G. Wul-
linken J.v.d. Broek. "Zij hebben het
wel en wee van de kerk en haar
historie in een boeiend overzicht
vastgelegd. Opvallend, Uw kundig-
heid, accuraatheid en het gevoel
voor evenwichtigheid", zo sprak
Hans Aartsen.

Voorts kwamen nog een aantal
personen hun gelukwensen en

een cadeau aanbieden. Zo sprak
ds. Westerneng uit Vorden na-
mens de Combi- Classis Zutphen
en de Geref. Kerk in Vorden. De
heer A.J. Hartelman namens de
Raad van Kerken. Ds. Seelemeijer
uit Steenderen voerde het woord
namens de consulenten van de
Hervormde kerk, terwijl burge-
meester Kamerling de gemeente
Vorden vertegenwoordigde. Ter af-
sluiting speelde Mirjam van der
Meulen en zong het Vordens Man-
nenkoor op prachtige wijze "Lobt
den Herrn der Welt" van W. Trapp.

Zaterdagmiddag werd er in de Her-
vormde kerk een tentoonstelling
gehouden van allerlei 'zaken'
(foto's en dergelijke) dat met de
Hervormde Kerk en zijn gemeente
te maken heeft.

S'avonds was er een ontvangst van
leden van de partnergemeenten
uit Sighet, Subotica en Garlipp.
'Vier honderd jaar Hervormde Ge
meente Vorden' werd afgesloten
met een 'dankbaarheidsviering'.

Deze maand organiseert Am-
nesty International weer een
schrijfactie. Deze keer wordt er
onder meer geschreven aan de
minister van buitenlandse za-
ken van Frankrijk. Het betreft
discriminatie en marteling van
Karim Latifi.

Karim Latifi beweert dat hij in fe-
bruari 2002 door de politie is uitge-
scholden en mishandeld vanwege
zijn afkomst. Zijn verwondingen
waren zo ernstig dat hij vijftien da-
gen niet in staat was om te wer-
ken. Latifi was op weg naar een fa-
milie-etentje in Parijs, toen ver-
schillende politiewagens hem de
weg versperden. Agenten vroegen
om zijn identiteitsbewijs. Eén van
de agenten schold hem uit voor
vuile Arabier. Daarna sloegen zij
hem met wapenstokken, duwden
en schopten hem. Ook werd hij ge-
dwongen om de muur te likken.
Geboeid, met een opgezwollen ge-

zicht en bijna buiten bewustzijn
werd hij naar het centrale politie
station vervoerd. Een kwartier later
werd hij vrijgelaten door een agent
die niet bij de zaak betrokken was.

Latiii heeft een klacht ingediend
bij de politie-inspectie, en de open-
bare aanklager van Parijs heeft een
voorlopig onderzoek ingesteld.

Amnesty is zeer bezorgd door het-
geen Karim Latifi door de politie is
aangedaan. In de brief wordt ver-
zocht om een spoedig, grondig en
onpartijdig onderzoek naar de
mishandeling van Karim. Tevens
wordt verzocht de verantwoorde
lijken te berechten.

Nadere informatie over deze situa-
tie en de geschreven brieven kan
gevonden wordt op de website:
www.amnesty.nl. Tevens kan men
zich daar aanmelden voor een
schrijfabonnement.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Woensdag6 novemberdankdag Dorpskerk 19.30 uur ds. J. ter Avest.
Zondag 10 november zendingszondag 10.00 uur ds. 1). Bargebos uit
Gorssel.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 november 10.00 uur ds. S. Gerbrandy uit Zutphen.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 6 november dankdag 19.30 uur ds. A. Hagoort.
Zondag W november 10.00 uur dhr. J. Koudijs uit üoetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 6 november dankdag Dorpskerk 19.30 uur ds. J. ter Avest.
Zondag W november 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig
Avondmaal); 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging).

R.K. kerk Vorden
Zondag l O november dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 november 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor.
Zondag 10 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
Herenkoor.

Weekendwacht pastores
10-11 november Pastor G. Zweers, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
9-10 november D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19 30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks li.00~ll.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
rnaaridag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lqchem, 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
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34.05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• Met de feestdagen fit en
strak in t pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

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

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

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

• Swingnight met hits 70's,
80's, 90's en top 100 op zater-
dag 9 nov. in partycentrum „De
Kruisberg" te Doetinchem.
Aanvang 21.30 uur. Entree
€5,-.
Kijk op: www.swingnight.nl

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

• Pure aloë vera en ge-
zichtsverzorging. Jannie Nij-
kamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 553632.

• Te koop: zeer mooie Duit-
se Herderpups, geb. 26-10-
2002. Beide ouders zijn aan-
wezig, HD-vrij en in een gezin
opgegroeid. Teef heeft diverse
prijzen gewonnen o.a. beste
teef van Gelderland, 3e prijs
van Nederland enz. Pups zijn
voorzien van stamboom, wor-
den ingeënt, ontwormd en ge-
chipt. Prijs €450,-. Voor meer
informatie kunt u ons bellen,
tel. (0575) 46 37 92.

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

• Gevraagd voor de zater-
dagen: flinke scholier(e), 14
a 17 jaar, voor klussen in en
om het huis en tuin, buitenge-
bied Warnsveld (Warken), tel.
(0575) 43 13 22, na 20.00 uur.

• Te huur: 2 paardenstallen
+ weiland. Tel. (0575) 46 25
42 of 06 51171810.

• Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing.
Anton Dekker van de afdeling
Groen van de gemeente Apel-
doorn spreekt over het groen-
beleid. Woensdag 20 nov. aan-
vang 19.30 uur. Zaal Bakker te
Vorden. Toegang gratis.

• Te koop: jonge kippen met
snavel. Van Hussel, Leesten,
tel. (0575)52 1237.

• Gezin in Vorden zoekt zelf-
standige hulp in de huishou-
ding voor 1 è 2 dagdelen per
week. Werktijden in overleg.
Tel. vóór 16.00 uur 06 5190
7158.

• Chronische pijn klachten:
neuraal therapie, acupunctuur
kan goed helpen. Tel. (0575)
54 68 26. Natuurarts Zutphen,
vergoeding mogelijk.

• Seizoenkaarten ijsbaan
Zieuwent. Kaarten voor winter
2002-2003 zijn verkrijgbaar bij
schoen- en sporthuis Ten Bras,
Dorpsstraat 23 in Zieuwent en
schildersbedrijf en verfhandel
Hoftijzer, de Witte Rieteweg 9
in Mariënvelde van 11 tot 16
november 2002. Kosten tot 12
jaar € 3,-, vanaf 12 jaar € 7,50
en gezinskaarten € 15,-. Feest-
commissie Zieuwent.

• Te huur tot ± 1 april 2003:
gemeubileerde woonruimte
in buitengebied Vorden. Tel.
(0575) 55 66 80.

• H.H. landbouwers of grond-
eigenaren. Heeft u nog veel
oud gras en mestpollen in
de wei staan? Wij zoeken nog
voor 4 jonge 2-jarige KWPN-
paarden enkele weken weide-
gelegenheid. Uiteraard tegen
vergoeding. Jurrius, Vorden,
tel. (0575) 55 67 66.

• Te huur gevraagd per direct:
een tijdelijke droge opslag-
ruimte voor meubels circa
20 m2. Tel. 55 37 03.

• Vorden Het Wiemelink 18.
Mooi gelegen ruime woning
(500 m3), bij centrum, 2/1 kap,
goed onderhouden, bj. 1973,
51/2 slaapk. Perceel 515 m2,
€339.000,- k.k. www.henkb.nl
tel.(0575)554341.

• Bazar Welfare Rode Kruis:
woensdag 13 november van
13.30 tot 16.30 uur in De Weh-
me te Vorden.

• Gezocht: huurwoning of
gedeelte van woning, liefst
met tuin in de omgeving van
Vorden, Hengelo, Warnsveld
voor 3 pers. (vrouw + 2 kinde-
ren 19 jr. en 15 jr.). Tel. (0575)
55 63 36.

• Mededeling voor Sinter-
klaas. Novemberaanbieding:
heerlijke chocoladerepen.
100% biologisch, 100% lekker.
Wereldwinkel Vorden.

• Te huur: Sint en Pietpak-
ken. Piet vanaf € 10,-. Tevens:
Kerstmanpak. Tel. (0573) 45
1385.

• Te koop: tulpenbollen voor
de tuin. Keus uit diverse soor-
ten, ook grotere hoeveelheden.
Scherpe prijzen. Tevens te
koop: Bildstar aardappelen.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo.

• Te koop: oude stalmest. H.
Brummelman, tel. 55 15 76.

• Tennistoernooi Indoor
voor dubbels en mixdubbels
in Tennis-Squash Center Lich-
tenvoorde. Opgave: (0544) 37
42 45 of (0544)373631.

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van 13 november
t/m 3 december

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 1255

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en iv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

SPAIN ON TOUR!
Geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 november.

Versgesgeschrapte

worteltjes
500 gram €

Dubbel rode Florida...
grapefruit
5 voor €

Neem een zak vol... alle soorten
Hollandse appels
per kilo 019

Zonnig lekker...
bolerosalade
200 gram €

Ze zijn er weer, de allerlekkerste
Spaanse
navelsinaasappelen
10 forse € 230
Blanke witlof
500 gram »„ € 0?9

Met goud bekroond...

100 gram + extra stempel

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

TEVENS HEBBEN WIJ NOG DIVERSE ANDERE STAMPPOTTEN
EN LEKKERE MAALTIJDEN!

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
Door het grote succes tijdens de actie
spijkerbroeken gaan we er mee door.

BRAMS PARIS SPIJKERBROEKEN
2 stuks voor 45,00

Ook in de volgende kleuren verkrijgbaar
beige, zwart, marine, grijs, zand en bruin.

2 Stuks voor 54,00

Alle broeken zijn te leveren in lengtematen
vanaf lengte 30 t/m 36.

Past altijd.
Kom vrijblijvend eens kijken
ook naar de grote collectie

werk- en vrijetijdskleding

Openingstijden vanwege de wintertijd.
Maandagmorgens gesloten.

Verder geopend iedere werkdag vanaf 8.30 t/m
18.00 uur. Vrijdags vanaf 8.30 t/m 20.00 uur.

Zaterdags vanaf 8.30 t/m 16.00 uur.

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139

WALDLAÜFER

SCHOENMODE
Beatrixptebi6,7031AJWeW

-$§Dsj9§.<*+ Doipwtraflt4,7251 BB Vorden ƒ /
www.Gte8en.Shoes.nl E3 GJe8enQShoes.nl [/

HIEO IRWI
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



In mama's buik was het warm en zacht,
lag ik te trappelen dag en nacht
Maar nu ik mij kan laten horen,

zal ik ook papa's dromen eens storen.

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

Thijs

18 oktober 2002.

Wynand Hulshof en Ankie Maandag >;

Rozenstraat 12
7255 XT Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 57 32
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•> Dankbaar en heel gelukkig zijn wij met de geboorte j

van onze dochter

Lot
Gerarda Alberta

31 oktober 2002.

Edwin en Karin Meijer-Langenhof

j Biesterveld 36
7251 VS Vorden

| Tel.(0575)554482
) - !
,. . . . . v
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65 jaar oud,
40 jaar getrouwd,
20 jaar aan het ondernemersschap gebouwd.

Wim en Leny Bulten

Wilt u ons hiermee feliciteren, wij houden op
vrijdag 15 november a.s. receptie van 15.00
tot 17.00 uur in De Nieuwe Aanleg, Scheg-
gertdijk 10 te Almen.

Biesterveld 7
7251 VR Vorden
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Om niemand te vergeten en niemand te
verplichten.

15 november 1952 15 november 2002

Henk Haverkamp
en

Betsie Haverkamp-Bröcker

50 jaar getrouwd.

Wij nodigen u uit om dit samen met ons, onze
kinderen en kleinkinderen te vieren op vrijdag
15 november 2002, vanaf 19.30 uur in café-
restaurant „De Keizerskroon", Dorpsstraat 15
te Ruurlo.

November 2002
Barchemseweg 52

i
il
'>;

«^$*®S«^̂  :v

. ... .... . r

Donderdag 21 november a.s. hopen wij sa-
men met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jairg huwelijksfeest te vieren.

L. W. Harmsen
A. Harmsen-Weevers

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur in partycentrum
„Langeler", Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

November 2002
Memelinkdijk 2
7255 U Hengelo (Gld.)

Een leven vol toewijding aan
iedereen en alles om haar heen.

Heel plotseling is vrijdag 1 november 2002 gestorven
onze lieve mama, oma en overoma

Mechtilda Berendina Johanna
Zents-Willemsen

sinds 20 december 1987 weduwe van
Albertus Reinirus Johannes Zents

op de leeftijd van 82 jaar.

Zij voelde zich met veel liefde en grote zorg omringd.

Zutphen:

Varsseveld:

Hattem:

Nijmegen:

Kranenburg:

Apeldoorn:

Twixlum (Dld.):

Marga en Gerard
Jeroen en Lisette
Suzan

Wilma en Jan
Judith t
Menno en Wendy
Hielkje en Freddy

Hannah, Fleur
Boukje

Marijke en Henk
Joram, Myrthe

Annemieke en Harrie
Melanie
Thomas en Belinda
Elke

Paul en Joke
Elles, Esther

André en Josee
Eefje, Jasper, Karlijn

Stef en Ineke
Bart, Antje

Kranenburg, 1 november 2002

Correspondentieadres:
Familie Zents
Ruurloseweg 107, 7251 LD Vorden

Mama is thuis opgebaard.

De avondwake wordt gehouden op dinsdag 5 novem-
ber om 19.30 uur in de H. Antonius van Paduakerk in
Kranenburg. Aansluitend is er gelegenheid tot afscheid-
nemen.

De uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 6
november om 10.30 uur in eerdergenoemde kerk.
Vanaf 10.00 uur kunt u ook nog in de kerk afscheid
van haar nemen.
De begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof
aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
„'t Wapen van 't Medler", Ruurloseweg 114 in Vorden.

' \ /
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HORSTMAN

' HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

Bolacacia en
bolcatalpa

in diverse hoogtes.

Leilindes en
dakplatanen

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.

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

U bent in goed
tafelgezelscaap.

Kalfsleverworst
100 gram €

Runderstooflapjes
4 stuks €

Ei-bieslooksalade
100 gram €

Kip krokantschnitzel
100 gram €

Gehakt rondo
100 gram €
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Vlogman
Keurslager
/Aitphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde -adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928 ,
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G B V

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag 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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur
donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur
vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

LGEMENE BESCHOUWINGEN

In het Gemeentebulletin van vorige week heeft u de belangrijkste onder-
werpen van de begroting 2003 en het Meerjarenbeleidsplan 2003-2006
kunnen lezen. Oftewel de plannen van burgemeester en wethouders
voor de komende tijd. Op dit moment zijn het nog voorstellen, waarover
de gemeenteraad uiteindelijk moét beslissen. In de algemene beschou-
wingen die u in deze editie aantreft, geven de fracties van de politieke
partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd in hoofdlijnen
hun reactie op de voorstellen. Volgende week vindt u de antwoorden van
burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen van de par-
tijen in Contact. Op 14 november tijdens de openbare raadsvergadering
beslist de gemeenteraad over de begroting en het Meerjarenbeleidsplan.

WD-ERACTIE
• De WD-fractie is van oordeel dat, mede gelet op de grote overschotten

op de rekeningen van de afgelopen jaren, de onroerende zaakbelasting
in 2003 niet moet worden verhoogd.

• Het naleven van regels vindt de WD-fractie belangrijk. Maar dan wel
de juiste prioriteiten stellen, waarbij met name de veiligheid van de
burgers en de verstoring van de rechtsorde het hoogst moeten scoren,
in plaats van achter futiliteiten aan te hollen.

• Indien wij de snelheid van het verkeer op gevaarlijke plaatsen willen
verminderen, dan moet dit gepaard gaan met regelmatige snelheids-
controles. Daarom moeten er flitspalen worden geplaatst. Te denken
valt hierbij aan de Wildenborchseweg, de Baakseweg en de Horster-
kamp.

• Op korte termijn moet er een veilige spoorwegovergang komen op de
Mispelkampdijk. De WD-fractie is bereid, voor zover dit een taak van
Railintranet mocht zijn, deze zonodig vóór te financieren.

• De herinrichting van het centrum heeft, in verband met het levendiger
en aantrekkelijker maken van ons dorp, de hoogste prioriteit. De Vor-
dense bevolking moet hierbij intensief worden betrokken.

• De WD-fractie juicht de plannen van het college om blijk te geven van
waardering voor het werk van vrijwilligers toe en is bereid hiervoor het
door het college voorgestelde bedrag van € 5.500,- per jaar ter beschik-
king te stellen.

• Hoewel de WD-fractie erkent dat het van groot belang is dat er op het
platteland naar alternatieven moeten worden gezocht voor verdwij-
nende agrariërs, is de fractie van oordeel dat zolang er geen concrete
plannen liggen er geen onnodig beslag moet worden gelegd op de fi-
nanciële middelen van de gemeente.

• De WD-fractie wil de mogelijkheden voor de bouw van betaalbare wo-
ningen in Vorden onderzocht hebben. Dit vooral nu er vanuit de Haag-
se politiek niet meer over woningcontingenten wordt gesproken, maar
van rode contouren waarbinnen gebouwd zou mogen worden.

• De brug van het kasteel moet al jaren worden opgeknapt. Daar was
geen geld voor beschikbaar. De WD-fractie vindt dat, nu de financiële
positie van de gemeente weer wat beter is het opknappen de hoogste
prioriteit dient te hebben. Ook is de WD-fractie van oordeel dat het
kasteel, dat voor Vorden een enorme uitstraling heeft, het gehele jaar
door na zonsondergang verlicht moet zijn.

• Een groep Vordenaren spant zich in om, net zoals de omliggende plaat-
sen al hebben, beter leidingwater te krijgen. Ook hier zal het college
zich de komende tijd meer moeten inspannen. Het is toch een schan-
de dat onze buurgemeenten al wel goed water hebben en wij in Vorden
nog jaren moeten wachten.

De WD-fractie stelt een bedrag van in totaal € 107.000,- aan ombuigingen
voor. Daardoor kan de door het college voorgestelde verhoging van de on-
roerende zaakbelasting achterwege blijven. De volledige tekst van de al-
gemene beschouwingen van de WD kunt u opvragen bij Bert Branden-
barg, tel. 552024.

Namens de WD-fractie
Bert Brandenbarg, Freddy van Ditshuizen, Rinus Pelgrum, Gerrit te Velt-
huis

D66-FRACTIE
• Wanneer de herindeling niet samengaat met de VHS-uitgangspunten

wil D66 de bewoners van Vorden raadplegen, dit zou tegelijk met de
tweede kamerverkiezingen in januari 2003 kunnen gebeuren. D66
blijft voorstander van een grote plattelandsgemeente

• D66 is voorstander van samenhang in de ontwikkeling en realisering
van de herinrichting van het centrum en de andere plannen, zodat een
Compact Compleet en Comfortabel Vorden op een prettige manier tot
stand komt.

• D66 wil de dorpswacht in Vorden graag een kans geven

D66 wil de breedtesport en het jongerenwerk meer aandacht geven
dan het college voorstelt.
D66 wil dat er vaart wordt gezet achter een toeristisch plan gericht op
kampeerplaatsen en een bestemming voor Wientjesvoort.
D66 is voor verhoging van de toeristenbelasting
D66 wil discussie over het voorstel de onroerende "zaakbelasting met
10% te verhogen.
D66 wil in de vergadering van 14 november met het college en de an-
dere partijen inventariseren wat de val van het kabinet voor onze ge
meente betekent.
D66 vindt cliëntenparticipatie belangrijk en hoopt dat er voldoende
vrijwilligers zijn voor een Cliëntenraad
D66 blijft tot 31 december 2002 de privatisering van de sporthal steu-
nen. Daarna zullen wij pleiten voor een nieuw plan waarin de sporthal
een gemeentehal blijft. Er is gedurende de afgelopen jaren wel vol-
doende tijd en geld gestopt in pogingen om tot privatisering te komen.
D66 vraagt het college alles in het werk te stellen om voldoende woon-
ruimte te creëren voor ouderen. Daarnaast zijn wij van mening dat wo-
ningen bij nieuw- en verbouw een multifunctioneel karakter moeten
krijgen.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen van D66 kunt u op-
vragen bij Mattie Bakker, tel. 526991

Namens de D66-fractie
Mattie Bakker

CDA-FRACTIE
Het jaar 2002 is alweer bijna voorbij en het lijkt of het jaar Vorden niet
zoveel heeft gebracht. Leegstand in het centrum van het dorp, een super-
markt die vertrekt en een behoefte aan een vervanger oproept die maar
niet komt. Verbouwplannen van het politiebureau, ver- en nieuwbouw in
en bij De Wehme, woningbouw op het oude Sorboterrein aan de
Nieuwstad. Plannen te over maar het komt er nog maar niet van. De plan-
nen om recreatiebungalows in en nabij de Wientjesvoort aan te leggen,
zijn door de provincie van tafel geveegd. De campings aan de Mosselse
weg en in de Wientjesvoort zijn intussen verdwenen en de vraag naar een
nieuwe camping daar of op een andere plaats dient zich niet nadrukke
lijk aan. Wat is er aan de hand? Ligt het aan de gemeente, ontbreekt de
ondernemersgeest in Vorden of is het klimaat voor ondernemers en
ondernemende mensen op dit moment niet aanwezig? Wat kan de ge
meente hieraan bijdragen en hoe doen we dat?

Economie (toerisme en recreatie)
Al enkele jaren wordt gesproken over een bezoekerscentrum Groote
Veld. In Lochem, in Vorden of nog net op het Warnsveldse deel? Er ver-
schijnt niets. Voor Vorden zou zo'n bezoekerscentrum een enorme eco-
nomische impuls kunnen betekenen. Misschien moeten we als politiek
maar met de geldbuidel rammelen en een forse eenmalige bijdrage leve*
ren op voorwaarde dat het bezoekerscentrum nabij het zwembad komt.
Wat duidelijk moet zijn, is dat de CDA-fractie het economisch beleid
meer nadruk wil geven, met name de toeristisch-recreatieve aspecten.
Een sterke middenstand in Vorden kan overeind blijven als toeristen ons
dorp meer en meer blijven bezoeken. Het college zal daartoe een helder
geformuleerd toeristisch-recreatief beleid op tafel moeten leggen en de
raad zal moeten uitspreken dat (eenmalige) financiële injecties niet on-
bespreekbaar zijn. De CDA-fractie maakt bovendien duidelijk dat voor
structurele investeringen in toerisme en recreatie een verhoging van de
toeristenbelasting een gangbare weg is.



Vergrijzing
Vorden is met Roozendaal en Gorssel de gemeente met het hoogste per-
centage ouderen. Een feit dat versterkt wordt als de komende jaren de
'babyboomers' zich bij die groep senioren gaat voegen. Dit gegeven op
zich hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn, als de komende jaren
maar ingespeeld wordt op deze ontwikkeling. Het woningbehoefteonder-
zoek dat de Stiepel houdt, kan een belangrijk instrument worden bij be-
leidsformuleringen. Woningbouw op de inbreidingsplekken in en nabij
het centrum van het dorp wordt zo mogelijk voor ouderen bestemd.
Maar daarnaast komt er in de nabije toekomst een sterkere vraag naar
verzorging en verpleging. Het is van groot belang dat het college goed in
beeld gaat krijgen welke behoeften in de toekomst ontstaan en hoe we
daar (met de woningbouwcorporatie, Sensire en andere spelers op dit
terrein) tijdig op in spelen. De huidige bouwplannen bij De Wehme kun-
nen wat ons betreft niet snel genoeg starten. Nu al worden Vordense
ouderen naar Zutphen verwezen terwijl de verpleegplek hier had kun-
nen zijn.

Uitbreiding
Alleen woningbouw op inbreidingslocaties zal leiden tot een versterkte
vergrijzing en dat willen we niet. We moeten politiek veel uit de kast ha-
len om uiteindelijk een uitbreidingsplan met woningbouw voor met na-
me jongeren en starters (zoals het Joostink) te realiseren. De sterke ver-
grijzing, de ligging aan de spoorlijn, onze ambitie en de ruimte om die
woningbouw te creëren, moeten nadrukkelijk onder de aandacht van de
provincie worden gebracht. Bezien moet worden of de gemeente gebruik
kan maken van het voorkeursrecht bij de aankoop van gronden. Naast
initiatieven om de vergrijzing goed op te vangen, wil het CDA een actie
ve inzet om woningbouw voor jongeren te realiseren. In politiek Den
Haag kijkt menige partij weer positief aan tegen woningbouw buiten de
Vinex-gebieden. Kansen voor Vorden dus. Tevens is een convenant met de
woningbouwcorporatie De Stiepel wenselijk waarin o.a. wordt opgeno-
men dat niet meer passende seniorenwoningen worden verbouwd voor
of verhuurd aan jongeren en/of starters.

Vrijwilligers
Van groot belang vindt de CDA-fractie de plannen van burgemeester en
wethouders om dit jaar vrijwilligers in het zonnetje te zetten en de Vor-
dense erepenning uit te gaan reiken. Vrijwilligers vormen het sociale ce
ment in de samenleving. Het ouderenwerk, het jeugdwerk, de sportvere-
nigingen, de brandweer, de wereldwinkel en noem maar op, kunnen al-
leen blijven draaien als de vrijwilliger er staat. Naast deze aandacht is het
ook van belang de waardering voor en het belang van het vrijwilligers-
werk te benadrukken door organisaties te ondersteunen bij de werving
en scholing van vrijwilligers.

Ecologie en economie.
Een duidelijk bestemmingsplan buitengebied kan een dreigende belan-
genstrijd tussen agrarische ondernemers en natuurbeschermingsorgani-
saties voorkomen. De procedure om te komen tot een nieuw bestem-
mingsplan buitengebied duurt nu al zolang.

Leefbaarheid en reconstructie landelijk gebied
Ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid en
de werkgelegenheid voor het platteland zou de gemeente de volgende
doelstellingen dienen na te streven:
- voldoende duurzaam, economisch perspectief voor de landbouw

creëren. De landbouw speelt in het kader van de leefbaarheid maar ook
als mede bepaler van het karakteristieke landschap een niet te onder-
schatten rol.

- voldoende ruimte bieden voor andere sectoren van bedrijvigheid in het
buitengebied

- voldoende mogelijkheden voor wonen
- een goede omgevingskwaliteit realiseren als onderdeel van de leefbaar-

heid in het algemeen en als voorwaarde voor specifieke vormen van be-
drijvigheid en werkgelegenheid in het bijzonder (bijv. recreatie en toe-
risme)

Om te komen tot een economisch duurzaam toekomstperspectief voor
de overblijvende landbouwbedrijven is het belangrijk om als gemeente
en medeoverheden voorwaarden daarvoor te scheppen. De gemeente
dient als sluitstuk van de implementatie van het omgevingsbeleid altijd
kritisch de afweging te maken, welke gevolgen t.a.v. de leefbaarheid in-
grepen en bestemmingsplanwijzigingen teweegbrengen. We dienen er-
voor te waken dat t.a.v. het omgevingsbeleid de overheden doorschieten
en vervolgens de gemeenten opgescheept zitten met de gevolgen. Gevol-
gen in de zin van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie op het plat-
teland.

Privatisering sporthal
Over de afronding van het privatiseringsonderzoek wil de CDA-fractie
helder zijn. In het verleden stelden wij dat beheer van een sporthal nou
niet direct een taak van de gemeente is. Privatisering onder voorwaarden
(beschikbaar voor lessen lichamelijke opvoeding en algemeen toeganke-
lijk voor verenigingen tegen een redelijke huur) was en is onze wens.
Maar het duurt lang, moeten we niet zeggen dat het onderzoek over is en
het laten zoals het is.

Dorpswachten
Is het zo dat Vorden op dit moment één stadswachtplaats in Zutphen
voor zijn rekening neemt. Zo ja, ziet het college mogelijkheden deze
plaats om te zetten in een dorpswacht in Vorden?

Hard water
Via politieke kanalen hebben burgemeester en wethouders getracht bij
het waterbedrijf minder hard water voor Vorden binnen te halen. Mede
na een oproep van het college heeft een actieve groep Vordenaren boven-
dien een actie gestart. Beide acties hebben tot nu toe slechts teleurstellin-
gen opgeleverd. Is nu het moment aangebroken om samen de handen in-
een te slaan?

Herindeling
Op 14 oktober hebben de gemeenten contact gehad met minister Rem-
kes van Binnenlandse Zaken.
Namens VHS + Zelhem heeft de raadsvoorzitter van Hengelo het woord
gevoerd en sterk onze visie onder de aandacht van het kabinet gebracht.
Jammer dat Hummelo en Keppel niet voluit voor VHS++ kiest maar liever
met Doesburg wil. Dat betekent in feite voor ons opereren dat er nu VHS+
is. We hopen op een sterke plattelandsgemeente tussen Zutphen en Doet-
inchem en willen dat het college namens ons blijft benadrukken dat een
optie met Doesburg onbespreekbaar en onaanvaardbaar is. Zo gauw er
komend voorjaar helderheid is over de beslissing van het kabinet komt

er veel werk op ons af. De fractie blijft daarbij herhalen dat lopende zaken en ook nieuwe beleidsaanzetten
voortgang moeten blijven vinden.

Belastingverhoging?
Het college stelt voor de onroerende zaakbelasting met 8%, veel meer dan het inflatiepercentage, te verhogen
en onderbouwt dat o.a. met verwijzingen naar de slecht draaiende economie en een aantal pm-posten. Er zijn
inderdaad veel pm-posten. Wat bedoelt u daarmee? Gaan we al die zaken toch in 2003 realiseren? De CDA-frac-
tie is van mening dat slechts tot lastenverhoging boven het inflatiepercentage kan worden besloten als daar-
voor een goede onderbouwing is aangedragen. Dat is op dit moment niet het geval. De cijfers die naijlden van-
wege de verrassing uit de septembercirculaire maken een andere invulling mogelijk. Hierover willen wij tijdens
de raadsvergadering op 14 november graag met het college van gedachten wisselen.

Namens de CDA-fractie
Gert Harmsen, Jan Klein Lenderink, Joanne Lam-Wichers, Arno Spekschoor, Arie van Voskuilen, Ab Boers

PVDA-FRACIJE
VHS++: gemeentelijke herindeling
Vorig jaar nog was de PvdA-fractie ervan overtuigd dat er wel stilte was, maar geen stilstand. Nu stagneren de
ontwikkelingen. Het is ook ons uiteraard duidelijk dat factoren buiten de macht van het gemeentebestuur hier
een rol in spelen. Toch is het teleurstellend dat we, na vier jaar werk en veel inspanningen, nu niet verder kun-
nen. De PvdA-fractie wil met nadruk stellen dat zij nog steeds volledig achter het concept van een sterke platte-
landsgemeente staat: VHS++.

Begroting
De begroting 2003 voor de gemeente Vorden sluit met een batig saldo van € 301.000,-. In de plus dus. Nadere
beschouwing leert echter dat een duidelijke visie ontbreekt. Er wordt veel open gelaten: niet minder dan 12 pm-
posten en dit zeker niet de minst belangrijke. Dit verbaast en bevreemdt ons. Wij zullen hier in de betreffende
hoofdstukken nader op ingaan. De PvdA-fractie verwacht volgend jaar een duale begroting te ontvangen.

Dualisering
Het lijkt de PvdA-fractie niet realistisch ervan uit te gaan dat de herindeling op korte termijn, d.w.z. al in 2004,
een feit is. Wij kunnen wel instemmen met een raming van € 7000,- voor 2003 maar het lijkt ons raadzaam voor
de jaren na 2003 een hoger bedrag uit te trekken.

Duikers
Het onderhoud van duikers wordt meegenomen bij groot onderhoud wegen. De totale vervangingswaarde be-
loopt twee miljoen euro. Hoe gaat dit op langere termijn gefinancierd worden?

Verbetering haltevoorzieningen
Er is kort geleden een nieuw halte geplaatst bij het Dorpscentrum. Nu wijzigt Syntus de busroute. Moet de ge-
meente dan de daardoor noodzakelijke aanpassingen van de haltes en haltevoorzieningen voor haar rekening
nemen? De PvdA-fractie is van mening dat de bestaande route gehandhaafd kan worden, waardoor nieuwe hal-
tevoorzieningen niet nodig zijn. Besluit Syntus toch de route te wijzigen, dan vinden wij dat de kosten daar-
voor niet ten laste van de gemeente moeten komen.



Bedrijvencontactfunctionaris
De rol van aanspreekpunt economische zaken wordt op dit moment ver-
vuld door de beleidsmedewerker toerisme, recreatie en economische za-
ken. Is dit ook in VHS-verband? Voor 2004 en 2005 is er wel weer een be
drag geraamd voor de bedrijvencontactfunctionaris. Gaat het hierbij om
een ander en uitgebreider takenpakket of kan de huidige functionaris
wellicht in deze functie groeien?

Winkelvoorzieningen in Vorden
Een levend(ig) en veilig centrum is van groot belang voor de economische
groei en de toekomst van Vorden. De PvdA-fractie heeft dan ook van har-
te ingestemd met de uitgangspunten zoals neergelegd in het rapport
over dit onderwerp. Het opstellen van een plan van aanpak lijkt ons een
vanzelfsprekende volgende stap. Het raadsprogramma 2002-2004/2006
stelt dat voldoende parkeergelegenheid een noodzakelijk element is van
het centrumplan. Alleen al voor de realisatie van dit onderdeel zijn
middelen nodig. Het bevreemdt ons ten zeerste dat zowel voor dit plan
van aanpak als voor de financiële consequenties op korte en langere ter-
mijn enige indicatie van de hiermee gemoeide kosten ontbreekt. Wij
dringen er bij het college op aan nadere financiële invulling voor het cen-
trumplan te geven.

De brede school
De PvdA-fractie ziet de brede school als een belangrijk instrument om
kinderen met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden optimale ont-
wikkelingskansen te bieden. De al gereserveerde € 14.000,- lijkt ons on-
toereikend voor een coördinator, plus projecten in de aanloopfase plus
eventuele externe ondersteuning. Wij stellen het college voor deze pm-
post nader in te vullen.

Huisvesting van de Dorpsschool
Verbouw of nieuwbouw van de Dorpsschool is zeer noodzakelijk. De
PvdA-fractie ziet de school als belangrijk onderdeel van een levend cen-
trum. Wij dringen er bij het college op aan ver- of nieuwbouw zo moge-
lijk eerder dan 2004 te laten beginnen. Wij zien een nadere onderbou-
wing van de geraamde kosten met belangstelling tegemoet.

Ontwikkeling recreatie en toerisme
De definitieve besluitvorming over het vervolgtraject Poort tot het Groo-
te Veld is voor dit najaar gepland. De kosten worden pm geraamd. Ver-
wacht het college dat de raad hierover een besluit neemt zonder dat er
een financieel plaatje bij is? Overigens zouden wij het toejuichen als er al
in 2003 in plaats van pas in 2004 een begin gemaakt zou kunnen worden
met de realisatie van (een deel van) het project.

Gemeentelijke kunstvoorwerpen
Onderhoud en herstel van schilderijen of andere kunstwerken in het be
zit van de gemeente kunnen wij zonder meer onderschrijven. Maar de
PvdA-fractie betwijfelt sterk het nut van een structurele post voor kunst-
aankopen. Ten eerste lijkt het bedrag ons onvoldoende om kunstuitin-
gen van enige betekenis aan te kunnen schaffen. Ten tweede denken wij
dat het college de inspanning nodig voor het opbouwen en instandhou-
den van een kunstcollectie zeer onderschat. Bovendien vinden wij dat dit
niet thuis hoort in het gemeentelijke takenpakket.

Loket wonen, welzijn en zorg
De PvdA-fractie vindt dat de gemeente een minder afwachtende rol hier-
in moet spelen. Een ouderenadviseur bijvoorbeeld vinden wij zeer nuttig
en wenselijk. Wij verwachten meer initiatief van de gemeente.

Jeugdbeleid
Voor de PvdA-fractie is (preventief) jeugdbeleid een belangrijk instru-
ment om jongeren optimale kansen te geven, vooral hen die opgroeien
in minder gunstige omstandigheden. Wij dringen er bij het college op
aan haast te maken met de inventarisatie van de bestaande activiteiten
en van gewenste aanvullende maatregelen. Ook hiervan zien wij graag
een nadere financiële invulling.

Groot onderhoud riolering
De PvdA-fractie vraagt zich afin welk deel van de Almensweg de riolering
vervangen moet worden. Dit is toch zeker niet in het stuk dat recentelijk
duurzaam veilig is ingericht?

Reconstructie Achterhoek en Liemers
Het plan Poort tot het Groote Veld is een van de projecten die hierbij betrokken zijn. Met het oog op het verwer-
ven van subsidies is het noodzakelijk dat er snel een concrete invulling op tafel ligt.

Milieubeleidsplan
De afgelopen jaren is er, in samenwerking met Hengelo en Steenderen, veel zorg, aandacht en energie besteed
aan het tot stand komen van een gezamenlijk Milieubeleidsplan. Dit beleidsplan is vertaald naar een milieu-
programma. Wij zien hier echter weinig voortgang en vinden het teleurstellend te moeten constateren dat de
projecten genoemd in het MJB 2002 nog niet ten uitvoer zijn gebracht. Wij verwachten dat hier op korte ter-
mijn mee begonnen wordt en vragen het college de raad hierover spoedig nader te informeren.

Woningbouw
De PvdA-fractie heeft al eerder geconstateerd dat de woningen voorzien op de inbreidingslocaties vooral koop-
woningen in de duurdere sector zijn. De nota Woonbeleid meldt een tekort van 100 gezinswoningen in de
huursector. Wij willen er hier nogmaals op aandringen dat de gemeente zich ook sterk rnaakt voor de moge-
lijkheden voor woningen in de goedkopere sector. Verder zien wij de invulling van de rode contouren met be
langstelling tegemoet.

Prevap, brandweer, handhaving en integraal veiligheidsbeleid
De beelden van de rampen in Enschede en Volendam staan ons allen ongetwijfeld nog duidelijk voor de geest.
Er zijn in de gemeente Vorden onder andere zes scholen en het verzorgingscomplex De Wehme. Training en
expertisevergroting van de brandweer ziet de PvdA-fractie als onontbeerlijk.
De te trage verlening van gebruiksvergunningen stemt ons zorgelijk. Wij onderstrepen het belang van stringen-
te controle en een goed handhavingsbeleid en kunnen dan ook instemmen met de voorgestelde verhoging van
het budget voor versnelde uitvoering van Prevap. Ook de aanstelling van een Buitengewoon Opsporingsambte
naar heeft onze instemming.

Toeristenbelasting
Gezien de al gemaakte kosten in het kader van toeristische projecten die op stapel staan, en waarmee naar we
hopen al in 2003 een begin gemaakt kan worden, zou de PvdA-fractie er geen bezwaar tegen hebben als de toe
ristenbelasting al in 2003 € 0,50 wordt. In 2004 zou die dan verhoogd kunnen worden tot € 0,75 om de ambi-
tieuze plannen mee te financieren.

ARBO-maatregelen
Nu het herindelingsproces stagneert en daarmee ook over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat nog
geen duidelijkheid kan komen, vragen wij ons af of het reëel is de post ARBO-maatregelen voor 2003 op pm te
stellen. Is het werkelijk zo dat er niet toch al in 2003 acties genomen moeten worden om het welzijn en de vei-
ligheid van de werknemers van de gemeente te bevorderen of te garanderen?

Opleidingskosten
De PvdA-fractie stelt voor de kosten van studies in het belang van de persoonlijke ontwikkeling van medewer-
kers, althans voor de laagst betaalden, voor 100% te vergoeden om juist voor deze groep betere perspectieven te
creëren bij een eventuele gemeentelijke herindeling. Ook pleiten wij ervoor dat deze groep extra aandacht
krijgt als het gaat om direct aan het werk gerelateerde studies of opleidingen.

Financiële positie
De PvdA-fractie heeft hierboven haar bezwaren uiteengezet tegen een groot aantal van de pm-posten.
Het zal duidelijk zijn dat zowel de onvoldoende budgettaire positie als het ontbreken van ruimte om de komen-
de jaren de voorzieningen beter op peil te brengen, ons zorgen baren. Vanuit deze overwegingen zouden wij,
indien dit onvermijdelijk is, in kunnen stemmen met een verhoging van de onroerende zaakbelasting, mits
kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen voor minimuminkomens mogelijk blijft.

Afsluiting
Afsluitend geeft de PvdA-fractie uiting aan haar hoop dat de gemeentelijke herindeling alsnog spoedig en op de
door Vorden voorgestane wijze haar beslag krijgt. Juist nu willen wij onze waardering uitspreken voor de inzet
van allen, en zeker ook de ambtenaren, die zich de afgelopen periode steeds hebben ingespannen voor het her-
indelingstraject.

Namens de PvdA-fractie
Carine Jongbloed, Peter Hoogland

ERKEERSBESLUIT

Voor het vergroten van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers hebben
burgemeester en wethouders besloten fietsstroken aan te brengen op de Baakseweg, tussen de Rondweg en de
Kruisdijk. Dit gebeurt door het aanbrengen van fietssymbolen op de rode suggestiestroken. De Algemene wet
bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na de bekendmaking van dit be
sluit in dit Gemeentebulletin, daartegen een bezwaarschrift in te dienen.

RIJSTELLING VERGROTEN BERGRUIMTE OPDOESCHOT2

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" voor het
vergroten van een bergruimte op het perceel de Doeschot 2. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van donderdag 7 november tot en met woensdag 20 november 2002, ter inzage op het ge
meentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ie
der schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Broekweg l, Wichmond
Kamphuizerweg 5

aanvrager inhoud
B.H.G. Wolbrink - bouwen schapenstal/bergruimte
M.G. Mulderij - bouwen recreatiewoning

datum ontvangst
25-10-2002
25-10-2002

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

ERGUNNINGEN

Kappen
Plaats
Wientjesvoortseweg 2

aanvrager
J.P. van der Hoek

inhoud
- vellen l inlandse eik

herplantplicht
l esdoorn

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



APPEN BOMEN NOODZAKELIJK DOOR STORM

Na grondige inspectie bleek dat door de storm van 27 oktober jl. de staat van de hieronder genoemde bomen
zodanig was dat deze gevaar opleverden. Om die reden heeft de burgemeester op grond van artikel 4.4.4. van
de Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming gegeven tot het direct vellen van de bomen.

Plaats

Het Wiemelink
Nieuwstad (inrit naar
garage Groot Jebbink)
Het Hoge (inrit naar
de voormalige zuivering)
Schuttestraat
Berkendij k
Langkampweg
Hilverinkweg
Tolweg
Gazoorweg
Larenseweg
Oude Zutphenseweg bij zwembad
Kostedeweg

aanvrager

Gemeente Vorden
Gemeente Vorden

Gemeente Vorden

Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden
Gemeente Vorden

inhoud

- vellen 2 inlandse eiken
- vellen l inlandse eik

- vellen l inlandse eik

- vellen l acacia
- vellen l grove den
- vellen l amerikaanse eik
- vellen l inlandse eik
- vellen l inlandse eik
- vellen l inlandse eik
- vellen l inlandse eik en l berk
- vellen l inlandse eik
- vellen l inlandse eik

afval
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Ideeën uit Vorden en Hengelo winnen aanmoedigingsprijs.

Zieuwents Belang wint Stiepelprijs woningcorporatie
Zieuwents Belang is vorige
week vrijdag winnaar gewor-
den van De Stiepelprijs die door
Woningcorporatie De Stiepel
beschikbaar was gesteld. De
prijs bestaande uit een hoofd-
prijs van maar liefst vijftiendui-
zend euro was door de Woning-
corporatie beschikbaar gesteld
in het kader van het negentig
jarig bestaan van de corporatie
die sociaal verhuurder is in de
gemeenten Lichtenvoorde, Vor-
den, Hengelo en Zelhem. Hier
beheert De Stiepel ruim zesen-
dertighonderd huurwoningen.
In de ogen van de jury, voorge-
zeten door oud-minister van
Economische Zaken, oud-com-
missaris van de Koningin in
Gelderland, senator der Eerste
Kamer en jeugdboekenschrij-
ver Jan Terlouw, was het bus
project van het Zieuwents Be-
lang het meest in het oogsprin-
gende project dat was inge-
diend voor de prijs. Ideeën uit
Vorden en Hengelo kwamen in
aanmerking voor een aanmoe-
digingsprijs.

Voorzitter Jos Kolkman van Zieu-
wents Belang was na de prijsuitrei-
king dan ook zeer vereerd met de
toegekende prijs. Het busproject
dat Zieuwents Belang voor ogen
heeft wil leden van plaatselijke
verenigingen naar activiteiten bui-
ten het dorp en weer terug bren-
gen. Onderhoud en chauffeurs
voor het project waren al door de
belangenvereniging geregeld. Met
de toegekende prijs kan Zieuwents
Belang daadwerkelijk uitvoering
geven aan het project dat de naam
'Cobus' heeft meegekregen, wat
zoveel betekent als 'Collectief
onderhouden Bus. De jury vond in
een gemeenschap die het zonder
openbaar vervoer moet stellen dat
het idee van de 'Cobus' een zeer
nuttige bijdrage kan leveren aan
de mogelijkheden tot ontplooiing
voor iedereen binnen die gemeen-
schap. "Het personenvervoer is

niet langer afhankelijk van de in-
dividuele welwillendheid. Een mo-
gelijke belemmering voor partici-
patie aan evenementen buiten de
dorpsgrenzen wordt door het pro-
ject weggenomen. In plaats van
meerdere voertuigen rijdt er nu
één. Dat is goed voor het milieu en
het bevordert de teamgeest. Ver-
der hadden we als jury achting
voor de voortvarendheid van Zieu-
wents Balang waardoor op voor-
hand het onderhoud en de chauf-
feur al geregeld was," aldus Jan
Terlouw. Maar liefst eenentwintig
inzendingen mocht de jury van De
Stiepelprijs 2002 in ontvangst ne-
men en beoordelen. Stuk voor stuk
ideeën waaruit een oprechte ge-
meenschapszin sprak. En daarmee
werd los van enkele formele crite-

ria de belangrijkste toetssteen van
de jury geformuleerd. Het sprak
voor zich dat de genomineerde
ideeën zich in het bijzonder onder-
scheiden op juist dat punt.
Naast Zieuwents Belang waren
ook de Ouderenorganisaties uit
Vorden, Jongerenwerkgroep Hen-
gelo en de Stichting Noodhulp Zel-
hem genomineerd voor De Stiepel-
prijs. Slechts één organisatie ging
echter naar huis met de hoofdprijs
van vijftienduizend euro. De ande-
re drie met elk vijfentwintighon-
derd euro. Onder de titel 'Integra-
tie van Oud en Jong' hadden de in-
dieners van de Ouderenorganisa-
ties uit Vorden het plan om op het
voorterrein van woonzorgcen-
trum De Wehme een speeltoestel
te plaatsen voor kinderen in de

leeftijdscategorie van vijf tot elf
jaar. De jury had bijzondere
waardering voor het ongecompli-
ceerde en de natuurlijke wijze
waarop het Vordense plan de ont-
moeting tussen de oudste genera-
ties en de jonge generaties in de
samenleving wil bevorderen. "De
aanwezigheid van een speeltoestel
is voor de kinderen een extra aan-
leiding een bezoek te brengen aan
het centrum. En ouderen worden
gestimuleerd wat vaker naar bui-
ten te gaan." De Hengelose inzen-
ding van de Jongerenwerkgroep
Hengelo werd door de jury ook ge-
waardeerd. De jongeren in Henge-
lo hebben een jeugdsoos. Maar die
is nog niet ingericht. Met de bijdra-
ge van vijfentwintighonderd euro
wordt daar de eerste aanzet aan

gegeven. "Het idee getuigde van
maatschappelijke betrokkenheid
van de indieners. Want een jeugd-
soos zonder aankleding, meubilair
en muziekinstallatie is geen jeugd-
soos. Zonder een eigentijdse in-
richting zullen jongeren alsnog
buiten de gemeentegrens hun ver-
tier zoeken en schiet de jeugdsoos
aan haar doel voorbij. De jeugd-
soos moet namelijk een aanspre
kende ontmoetingsplek zijn voor
jongeren binnen de Hengelose ge
meenschap," aldus Jan Terlouw.
Voorzitter Jos Kolkman van Zieu-
wents Belang liet na de prijsuitrei-
king weten dat het busproject nu
handen en voeten kan worden ge-
geven. "Als je als buurt, vereni-
ging, schoolklas of stichting bij-
voorbeeld naar een voorstelling
moet, een dag uit wilt, een wed-
strijd hebt of naar een concours
wilt en een bus moet huren, dan is
dat veelal een enorme financiële
aderlating voor de clubkas. Dus
worden er maar weer eens auto's
met chauffeurs geregeld. Vaak
komt dat weer op zelfde mensen
terecht die al actief zijn binnen
diezelfde verenigingen. Met de 'Co-
bus' staan een aantal mensen in
Zieuwent in de startblokken om
het idee een verdere uitvoering te
geven. Nu we het geld hebben kun-
nen we werkelijk tot de aanschaf
van een 'tweede hands' bus over-
gaan. Ik hoop dat het idee ook in
andere plaatsen van de grond kan
worden getild. En het project moet
niet als concurrent worden gezien
voor reguliere taxibedrijven. Daar
zijn we zeer duidelijk in," aldus
Kolkman.
Als voorbeeld geeft Kolkman aan
dat bijvoorbeeld jongeren die col-
lectief naar een uitgangscentrum
willen worden vervoerd duidelijk
niet voor de 'Cobus' in aanmer-
king komen. "De bus is puur be-
doeld voor plaatselijke verenigin-
gen en instanties die zich sociaal
bezig houden met het gemeen-
schapsleven in Zieuwent," aldus
de voorzitter.

Wijziging l januari 2003 van kracht

Het nieuwe erfrecht en een vleugje humor
Donderdag 14 november orga-
niseert het Centraal Orgaan
Samenwerkende Bonden Oude-
ren (COSBO), in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum, een
informatiemiddag over het
"Nieuwe Erfrecht".

Mevrouw mr. J. Bouman zal de
aanwezigen uitleggen wat er met
ingang van l januari 2003 aan het
erfrecht wijzigt en welke voor- en
nadelen er aan deze ingrij pen-de
wijziging kleven. Ter afwisseling
treedt de bekende Achterhoekse
verhalenvertelster, Dinie Hiddink,

voor het voetlicht. Iedereen is van
harte welkom bij deze informatie-
en ontspanningsbijeenkomst.

Een opvallende wijziging van het
nieuwe erfrecht is dat de weduwe
of weduwnaar financieel beter ver-
zorgd achterblijft. In het oude erf-
recht hadden de kinderen direct
na het overlijden van hun ouder(s)
recht op het erfdeel, waardoor de
langstlevende ouder in de financi-
ële problemen kon komen. De we
du we of weduwnaar krijgt onder
het nieuwe erfrecht de beschik-
king over alle bezittingen van de

overleden echtgeno(o)t(e), terwijl
de kinderen een geldvordering
krijgen. Een andere verandering
wordt gevormd door de wilsrech-
ten van de kinderen. Dat wil zeg-
gen dat zij in een aantal gevallen
goederen uit de nalatenschap van
de overleden ouder in eigendom
krijgen.

INFORMATIEMAP
Naast het duiden van deze en ande-
re wijzigingen onder het nieuwe
erfrecht, zal mr. Bouman onder
meer ingaan op de wettelijke
verdeling van de erfenis, de wils-

rechten van de kinderen, ont-
erving van echtgenoot en kinde-
ren, aanvaarden of verwerpen van
de erfenis, de verklaring van erf-
recht, codicil en testament en de
afwikkeling van de nalatenschap.
Voor de aanwezigen wordt een
informatiemap over het te bespre-
ken onderwerp samengesteld
waarvan de inhoud thuis kan die
nen als een nuttig naslagwerk. Tij-
dens de informatiemiddag zal er
ruimschoots gelegenheid zijn voor
het stellen van vragen.
Mr J.Bouman is sinds 1994 werk-
zaam bij het landelijk bureau van

de ANBO te Utrecht. Samen met de
naaste collega heeft zij sinds mei
1997 de ANBO-Raadslijn inhoud en
vorm gegeven. In de afgelopen vijf
jaar is de ANBO-Raadslijn uitge
groeid tot één van de bekendste
onderdelen van de ANBO.

Daarnaast doet J.Bouman sinds
1986 als jurist vrijwilligerswerk bij
de Stichting Rechtswinkel Hilver-
sum en voorts verricht zij een aan-
tal bestuurlijke nevenfuncties.
Op deze vooraankondiging volgt
in week 46 een advertentie in het
weekblad Contact!



Het Trefpunt van de Achterhoek
is Idaar voor de winter olitievaria GROEP VORDEN

De laatste fase van de verbou-
wing bij Hotel, Restaurant Zaal
Reijrink in Lievelde is gereed.
Een viertal jaren geleden werd
begonnen met het opknappen
van de hotelkamers, twee jaar
geleden was de voltooiing van
het restaurant een feit en nu is
ook het laatste gedeelte, de
zaal, aangepast in de landelijke
en warme sfeer die het geheel
uitstraalt.

In de zaal kan men binnenkort elke
zondag genieten van heerlijke
buffetten en deze winter kan dat
met stamppotten. Het hele ge-
bouw heeft een face-lift onder-
gaan en alles is op elkaar afge-
stemd. De kleuren en verlichting
vindt u dan ook zowel in het
restaurant als in de zaal terug. Piet

te üntum uit Bredevoort heeft een
aantal jaren voor zijn overlijden
een aantal kenmerkende punten
uit Lievelde, Lichtenvoorde en
Groenlo geschilderd.

Een oude boerderij, een klompen-
maker, het kanon uit Groenlo en
de kei uit Lichtenvoorde zijn
slechts enkele onderwerpen van
de schilderijen die u hier aantreft.
Al met al is het een heel sfeervol
en warm geheel geworden.

RESTAURANT
In het restaurant kunt u heerlijk a
la carte eten, maar daarnaast kunt
u ook genieten van aantrekkelijk
geprijsde menu's.

En, liefhebbers van wild zijn hier
zeker ook aan het juiste adres.

ZAAL
De laatste fase van de face lift is ge
reed: de zaal. Behalve voor feesten
en partijen kunt u hier vanaf 20
oktober, de hele winter door, elke
zondagmiddag genieten van een
heerlijk stamppottenbuffet, met
werkelijk alles erop en eraan. Zo
zijn er twee soorten (winter) soep,
boerenkoolstamppot, hutspot met
hachee en zuurkoolstamppot en
dit alles met acht soorten vlees.
Natuurlijk zijn er ook diverse gar-
nituren bij.

Elk seizoen zal het buffet aange-
past worden met andere buffet-
ten. Wie met een aantal familiele-
den, vrienden of collega's een ge-
zellige middag uit wil en lekker
wil eten is hier op het juiste adres.
Reserveren is gewenst.

Wim Verweijmeren
Nederlands Kampioen

Op zondag 20 oktober werd in
Francorchamps (België) de laat-
ste ONK race van dit seizoen ver-
reden.

Wim Verweijmeren werd voor de
7e keer Nederlands Kampioen. De
laatste 2 wedstrijden viel Koen
Kruip in voor de geblesseerde Ber-
nold Schagenen met succes. Deze
laatste wedstrijd werd in 2 delen

verreden i.v.m. een ongeval. Deel l
werd gewonnen door Hanquet/Le-
greve, gevolgd door Hall/Wood en
Verweijmeren/ Kruip. Deel 2 werd
op sublieme wijze gewonnen door
Hanquet/Legreve gevolgd door Ver-
weijmeren/Kruip, die tot op de
streep in gevecht was met Hall/
Wood. In de totaal uitslag werd
Verweij meren/Kruip 2e en hun
naaste concurrenten Steenber-

gen/Steenbergen 4e waardoor Ver-
weijmeren nipt kampioen werd.

Deze wedstrijd was tevens de laat-
ste voor Koen Kruip die zijn helm
aan de wilgen hangt.

Uitslagen overige regiorijders:
250 cc: 3e Jarno Boesveld (Drempt)
en supersport 600: 15e Torleif
Hartelman (Hengelo).

Vrijdag 25 oktober
Bij een bedrijf gevestigd aan de
Ambachtsweg te Vorden, is een
compressor weggenomen. De
waarde van de machine is on-
geveer 14.000 euro. Twee weken
eerder is er een zelfde apparaat
gestolen. Men is op het bedrijven-
terrein gekomen door het forceren
van een toegangshek.

Zaterdag 26 oktober
Vanavond is er gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. In totaal
zijn 16 bestuurders gecontroleerd,
maar geen van hen heeft het wet-
telijk toegestane promillage over-
schreden en konden hun weg ver-
volgen.

Dinsdag 29 oktober
Tijdens een nachtdienst is er een
verkeerscontrole gehouden. In to-
taal zijn zo'n 58 bestuuders gecon-
troleerd op het gebruik van alcohol.

Woensdag 30 oktober
Tijdens een autogordelcontrole ge
houden op De Horsterkamp zijn
12 verbalen opgemaakt voor het
niet dragen van de autogordel.

Vond er een aanrijding plaats op
de Zutphenseweg. Een bestuurder
van een fiets zag te laat dat een
voor haar rijdende auto stopte en
botste tegen de achterzijde van de
auto.

Donderdag 31 oktober
Vond er een aanrijding plaats met

beknelling. Een bestuurder reed
met zijn personenauto over de
Rondweg in de richting van de
Zutphenseweg. Hij verleende op
het kruispunt geen voorrang aan
de voor hem van links komende
bestuurder welke op een voor-
rangsweg reed. Gevolgen de auto
van de bestuurder kwam op de
kant terecht en de bestuurder
raakte beknelt in haar auto. Het
slachtoffer werd door de brand-
weer uit haar auto gehaald en is
per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis. In het ziekenhuis
bleek het met de verwondingen
mee te vallen.

Vond er een aanrijding plaats op
de Baakseweg. Een bestuurder van
een fiets reed over de rechter fïets-
strook. Deze werd door een achter
hem in dezelfde richting rijdende
bestuurder van een auto geheel
over het hoofd gezien. De fietser
werd geschept door de auto en
vloog de lucht in en kwam half op
de fietsstrook en half in de berm
terecht. Gevolgen onderbeen ge-
broken en kneuzingen. De fietser
is per ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis.

Gevonden/verloren voorwerpen
Gevonden: jas kleur zwart, leer.
Verloren: ketting + hangertje, goud.

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

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

Men kan gezellig rondsnuffelen
tussen verschillende kraampjes met
allerhande zelfgemaakte spullen,
waaronder hoedjes en houten
kinderspeelgoed (denk aan Sinter-
klaas).

Ook zijn er kraampjes met poffer-
tjes, wafels en oliebollen.

Op de markt zijn diverse lekker-
nijen te proven samen met een
kopje koffie of thee en voor de lief-
hebbers is er glühwein.

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

HERFST
Herfststormen, koud en guur
beuken op de buitenmuur
en houden je 's nachts wakker
De oogst is van de akker.

Er volgt een tijd van winterrust,
de bomen worden kleurig kaal,
de egel wordt in slaap gesust,
de natuur lijkt op een lege zaal.

Want de vogels zijn naar and're streken
waar voedsel en meer warmte is
en vissen in bruisende beken;
voor vogels een rijk gevulde dis.

De herfst heeft ook z'n mooie dagen
met rust en stille zonneschijn
als wind en kou niet plagen
en er prachtige paddestoelen zijn.

Jos Wijnen



De gehele collectie is nu
te zien bij uw juwelier

De hele maand
november:

trouwringen
10% korting!

Spalstraat 15 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575)46 1374

Voor al uw:

• Timmerwerken

•Machinale
houtbewerking

• Interieur-
aanpassing

• Fijn timmerwerk

Timmerbedrijf
Insulindelaan 25, 7251 EJ Vorden

Tel. (0575) 55 32 91 - Fax (0575) 5506 10

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

Tel . (0575)461806
Mobiel: 06 53553304

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Speculaasvlaai € 5,50

Bitterkoekjescake € 2,75

Speculaasstaven
per 100 gram € 1,10

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Tiramisusnitt € 4,25

3§fc ///

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ROUWEN is GEEN ZIEKTE

Rouwen om een verlies wordt

tegenwoordig steeds serieuzer

genomen. Een goede ontwikkeling.

Immers, niet eens zo heel lang

geleden leek "even flink zijn"

nog de enige remedie tegen

verliesverwerking. Gelukkig worden

meer en meer mensen zich er van

bewust dat rouwen gewoon bij het

leven hoort. Maar het tonen van

gevoelens blijft in onze maatschappij

onveranderd moeilijk.

Teveel mensen lopen vast in hun

verdriet, niet alleen door overlijden

van een dierbare maar ook door

ander verlies zoals bijvoorbeeld van

gezondheid of een baan. Meer kennis

over en aandacht voor emoties die

bij verliesverwerking vrijkomen kun-

nen er voor zorgen dat 'het rouwen'

hanteerbaar en begrijpelijk wordt,

zowel voor de rouwende zelf als voor

de directe omgeving.

Daarom heeft Yarden de docente

verlieskunde en psychodrama-thera-

peute Marieke de Bruijn uitgenodigd

om een voordracht over dit thema te

verzorgen.

Yarden uitvaartcentrum Berkeloord

Rijksstraatweg 75, Warnsveld

Wij NODIGEN U

HIERBIJ UIT, DEZE

VOORDRACHT BI) TE

WONEN OP DINSDAG

12 NOVEMBER A.S.

De aula aan de Rijksstraatweg 75,

van het Yarden uitvaartcentrum

Berkeloord te Warnsveld is open

om 19.00 uur en de aanvang

van de voordracht is om

19.30 uur.

De toegang is gratis.

Informatie: 057 552 1300 ofwww.yarden.nl

www.compusystem.nl
v.a.KeuzePC

AMD Duron 1200 N|u, 128;jM8 SDRAM, 32 MB TNT2, 40 GB HDD
AMD XP 1600+, 25flilÖRAM;:;:32 M8TNT2;40 Gfö Harddisk
AMD XP 1800+, 2öè M8 SDRAM, 32 MB TNT2,:6Q Gp Harddisk:

AMD XP 2000+, 256 MB SDRAM. 32 MB TNT2, 60 GB Harddisk

TopPC
AMD XP 1600+, 120 MB, üfe 64 MB,: 40 GB 7200 Harddisk
AMD XP 1800+, 256 MB,:GF2 64 MB,60;GB 7200 Harddisk
AMD XP 2000+, 256 MB,;GF4 64 MB DDR, 60 GB 7200 HOD

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 X CDRom, 100 Mbft Ethernet, 2 x USB:,

1,44 MB Diskdrive, Trust Povyer Keyboard^ Logitech Scrollwheel Mui

Actie:
Logitech Cordless Desktop: € 69,

*WH| (Draadloze muis en toetsenbord) > : < , • , ;

Opties:
TFT monitor € 399,- • 48x12x48 CD-ReWritér € 79r • 17 Inch monitor € 149,-
• 56K6 PCI modem € 17,- • Mustek Scanner € G9,- • 120W speakers € 11 , -

• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag

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

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl

*ZA2 "V-MALE
«ZO 3 "THE PROJECT
«VR8 " m (Uölö PARÏÏ POPCORN
«ZA9 "FUGIÏKAtf
« Z0 10" TICKET TO 60
«ZA 16 "DEADLINE

Z017"UPTODATE

ZA23"TORKEST
«Z024"VITALSIGM
«ZA3fl"MELROSE

ZO l "NOAH
THE DJ'S»LAMMERZM>OLIVERK>DIGER»DANIëLK> ARNO

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden



Zaalvoetbalteam Velocitas 5

V.I.n.r. staand: Jan Ai~ends, Erikjansen, Wilco Schouten, Jochem Emsbroek, AmoldArends en gehurkt: Alfred Milius,
Tim Arends, Michel Stanng, Freddy v.d. Meij. (op de foto ontbreekt Hans Haverkamp)

Dit team wordt gesponsord
door Hoveniersbedrij f gebr.
Arends uit Wichmond. Dit gere-
nommeerde bedrijf van Arnold
en Jan Arends bestaat nu 13

jaar, en is uitgegroeid tot een
bedrijf met 15 personeelsleden.

Bij dit bedrijf werken 6 van de 8
jongens.

Dat er bij dit hoveniersbedrij f een
goede sfeer hangt blijkt ook in de
resultaten van dit team 7 van de
9 wedstrijden hebben ze al ge-
wonnen.

Geslaagde Kunstendag
't Beeckland

Kind en Dier
Om de jeugd meer bij de sport-
fokkerij te betrekken, heeft de
pluimvee- en konijnenvereni-
ging P.K.V. de afgelopen maan-
den een wedstrijd georgani-
seerd voor kinderen en hun lie-
velingsdier.

Speficiek voor de jeugd in de leef-
tijd tussen de vijf en veertien jaar.
Een poos terug heeft de jury een
bezoek aan huis gebracht en daar-
bij met name gelet op de huis-
vesting van het dier.

Zaterdagmiddag kwamen de kin-
deren met hun dieren naar de
Kapel in de Wildenborch, voor een
tweede beoordeling. Toen lette de
jury op hoe de kinderen met hun
dieren omgaan en hoe ze worden
verzorgd. Voor de winnaars stelde

het bestuur van P.K.V. leuke prij-
zen beschikbaar.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Cavia's en hamsters: l Anne Im-
mink, Ruurlo; 2 Torn Bruinsma
Vorden, Paula Bruinsma Vorden,
Thomas Immink Ruurlo, Joris Im-
mink Ruurlo, Lars en Linsey Par-
dij s Vorden en Wieger Makkink
Warnsveld. x-

Konijnen: l Anke Woerts Vorden;
2 Carolien Benjamins Vorden; 3
Robert Hoogeweege Keyenborg,
Arjan Horstman Hengelo, Jori Ben-
jamins Vorden, Sven Janssen Baak,
Ciska en Linda Tiemessen Vorden,
Riek Wuestenenk Vorden, Thoma
Wuestenenk Vorden en Renske
Wezinkhof Vorden.

Ontzettend veel blubber
in Sint-Michielsgestel
Zondagmorgen om 7.00 uur ver-
trok een auto vol R.T.V.veldrij-
ders richting Brabant met als
bestemming Sint-Michielsges-
tel de woonplaats van de sterke
Richard Groenendaal.

Op een door de regen supernat
parcour met veel draai- en keer-
werk werd het de RT.V.ploeg niet
gemakkelijk gemaakt.
Martin Weijers reed naar een lle
plaats, hij moest vanwege een ma-
teriaaldefect vanuit de achterhoe-
de naar voren rijden, voor de Hen-
gelose crosser was dit ook het
maximaal haalbare.
De Wichmondse veteraan Rudi Pe-
ters reed een goede wedstrijd, hij
reed vanuit het vertrek gelijk met
de eersten mee om uiteindelijk als

8e te finishen, er zat iets meer in
maar in de laatste ronde kwam hij
op een ongelukkig moment in de
wedstrijd ten val.
De Warnsvelder Frans de Wit reed
voor zijn doen sterk en eindigde in
de middenmoot.
De Vordense nieuweling Richard
Sleumer reed in zijn categorie
naar een 20e plaats.

De junior Thijs v Amerongen had
een moeilijke dag, hij kreeg last
van zijn rug en kwam in een inter-
nationaal veld uit op een 15e
plaats. In deze categorie reden
Tsjechen, Belgen, Duitsers en nog
meer nationaliteiten mee.
Ook Gretha kl Brinke reed als da-
me mee tussen de nieuwelingen,
ze eindigde in de middenmoot.

Leerlingen spelen verschillende ritme's op Afrikaanse trommels(djembé)

Dinsdag 29 oktober vond op het
UlenhofcoUege, locatie 't Beeck-
land, een Kunstendag plaats.

In school gaven die dag verschil-
lende gastdocenten workshops.
Honderdzeven
3e jaars leerlingen konden kiezen
uit beeldhouwen, freestyle(dans),
raku-stoken,
T-shirt boetseren, drama, djembé,
video en Taal op shirt.
De Kunstendag is één van de acti-

viteiten die de leerlingen onderne-
men voor het vak Culturele Kunst-
zinnige Vorming (CKV). Vanaf 1998
is een projectgroep Cultuur en
School gestart met het introducé
ren van CKV in het VMBO (Voortge-
zet Middelbaar Beroepsonderwijs).
Het is vooral een ervaringsgericht
vak, waarin leerlingen kennisma-
ken met kunst
en cultuur, 't Beeckland, één van
de 'pilot'-scholen voor dit vak in
Nederland, is bezig met het ont-

wikkelen van een cultuurbeleids-
plan voor de school. Hierbij wordt
zij ondersteund door EDU-art Gel-
derland, stichting ondersteuning
kunst-en cultuureducatie.
Dat de Kunstendag, een groot suc-
ces was, bleek wel uit de reacties
van zowel leerlingen als docenten
van de school.

Veel leerlingen reageerden met:
"Hardstikke leuk, wanneer komt
er weer zo'n dag?"

Zaterdag 9 november:
slipjacht
De omgeving van de buurt-
schappen Linde, Delden is
zaterdagmiddag 9 november
weer het domein voor ruiters
en foxhounds.

Die dag wordt namelijk de jaarlijk-
se slipjacht gehouden, die wordt
georganiseerd door de Koninklijke
Nederlandsche Jachtvereniging.

Het gezelschap vertrekt zaterdag-
middag vanaf de parkeerplaats
bij hotel Bakker richting kasteel
Vorden, waar burgemeester Ka-
merling de jagers officieel welkom
zal heten. Vervolgens wordt de
jacht 'aangeblazen' en gaan de cir-

ca 25 koppels foxhounds achter de
namaakvos aan. De honden volgen
het spoor, de slip, dat is getrokken
met een zak doordrengt met urine
van een vos. De eerste run gaat via
de Schuttestraat naar de Zelledijk
ter hoogte van de brug bij de On-
steinseweg.

De tweede run loopt via de Beuk-
stege, Vosheuvelweg, Lindeseweg,
Zomervreugdweg naar de Kiefs-
kampweg richting kasteel Kiefs-
kamp. De derde run gaat via het
buurtschap Delden: Hilverinkweg,
Waarleweg naar de laan bij kasteel
Vorden, waar vervolgens de jacht
wordt afgeblazen.

Eindejaarsactie Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

Al 1290 kaartjes voor Kerstcirsus
en extra voorstelling

worden ingeleverd bij de infobalie
van Super De Boer.
Wilbert Grotenhuys raadt de men-
sen die graag naar het circus wil-
len aan om zo snel mogelijk met
het sparen van de kassabonnetjes
te beginnen.

'Per keer kunnen er zevenhonderd
mensen komen kijken. Het aantal
kaarten is dus beperkt', zegt hij.

De kassabonnenactie loopt, zolang
er kaarten voorradig zijn, tot en
met zaterdag 28 december.

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

De eindejaarsactie van Super
de Boer Wilbert en Yvonne
Grotenhuys lijkt een groot
succes te worden. Inmiddels
zijn al meer dan 1290 gratis
kaartjes uitgedeeld. Er komt
dan ook een extra voorstelling.

De eindejaarsactie werkt heel een-
voudig. Bij de aankoop van hun
boodschappen ontvangen de klan-
ten een envelop.

Vervolgens spaart men net zolang
de kassabonnetjes totdat men in
totaal voor honderd euro aan
boodschappen heeft gedaan.

Deze kassabonnen stopt men dan
in de envelop welke daarna kan



Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot het bijwonen
van de LEDENVERGADERING. Deze zal gehouden worden woensdag 13 november in de
gemeenschapsruimte van de basisschool „Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 8 oktober 2001.
3. Jaarverslag van de basisschool „Het Hoge".
4. Financieel verslag over 2001.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Jaarverslag van de oudercommissie.
9. Verkiezing leden van de oudercommissie (zie onder b).

10. Voorstel tot contributieverhoging naar € 5.-.
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door Mirjam van der Vegt en Nienke van der Wal, sociaal verpleegkundigen jeugd-

gezondheidszorg over: Wat kan de jeugdgezondheidszorg van de GGD voor ubetekenen.
14. Sluiting.

a - Aftredend en niet herkiesbaar is Alma Heijenk.
Het bestuur stelt voor in haar plaats Annamieke van Ark.

b - Aftredend en niet herkiesbaar is Hilda Waarle.
De oudercommissie stelt voor om Disire Tabor en Anita Wensink als nieuwe leden van de
oudercommissie te benoemen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen namen
van tegenkandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur in-
stemmen.

Namens het bestuur, Gerhard Krajenbrink (secretaris)
p.a. Het Hoge 36, 7251 XX Vorden.

ACTIE

2 flanellen
overhemden

nu samen

€10,-
op = op

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandag 's morgens gesloten

TORO BLADBLAZER
met regelbare blaas- en zuigkracht
Topkwaliteit

Nu met € 25,- actiekorting

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

Wees en Vleeswaren

Runderbraadlappen 1 kg € 4."

Hamlap of Fricando ikg€4."

3 Rookworsten grof of fijn c 3."

Reepjesvlees
naturel of gekruid 500 gram €2."

Weekoakket vleeswaren:

100 gr GEGRILD SPEK

100 gr BOERENACHTERHAM

100 gr ONTBUTSPEK

NU VOOR

12
C IJ
€l.45

€l.12

€3.69

2?5

Extra voordeel

100gr SCHOUDERHAM cl.'
2e 100 gram GRATIS

12

uw vakslager DIJKGRAAF

9 10 violen
o Bos rozen

a 20 stuks

« 2 vossebessen

«3 kaaps violen

«gemengd boeket

3."
499
3»
2.99

R?»

Val
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MA
THUIS.

Uitslag
Kinderboeken-

week 2002
De winnaars zijn:

Puzzel:
1. Leonie Wassink, Het Vaarwerk 8

2. Anne Gudde, Kerkweide 1
3. Arjan Knoef, Burg. Galleestraat 28

Rebus:
1. Marleen Bokkers, Langkampweg 3

2. Rob Nijland, Mulderskamp 1
3. Annelie de Graaf, Brinkerhof 101

Kleurplaat:
1. Melissa Wesselink, Hamsveldseweg 13

2. Merel Tabor
3. Mart Boers, Zutphenseweg 107

Van harte gefeliciteerd!
Kom je prijs maar snel bij ons ophalen.

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BNMfi

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

AFHAAL-BEZORGMAANDMENU'S

Zutphenseweg l - Voiden
bezorg/bestellijn
(0575) 55 42 22

Pizza
Shoarma Bleokslra.it l l lengelo

bezorg/bestellijn
(0575) 46 12 18

Nu 7 dagen geopend

29a. Shoarma schotel
Shoarmavlees mei ham, uien, k<i,!s
en ïriet ot gebakken aardappeltjes
en saus naar keu/e

Spareribs, döner kebab, shoarma
met triet ot gebakken aardappeltjes
salade en saus naar keu/e

NIEUW

NIEUW

Pizza Döner Kehah

tomaten saus, kaas. döner kebab
champignons, uien en saus naar
keu/e

Heerlijk frisse pi-va met tomaten
saus, Kaas. ananas, kipfilel en
banaan

Deze aanbieding geldt de hele maand november.

De aanbieding geldt voor bezorging en ook 7 dagen per week.

Het wordt dus deze maand ... .. ASYAAA!

Chipknip
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d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

vers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

D

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTEIWOORDE: WEEVERS ELIMA,

VP f

GI

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TE L (0544) 3713 23



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

kg 3*.69

GROENTE

50% korting
op appelen
o.a. Cox, Elstar, Jonagold,

Goudreinetten
en Golden Delicious

ARIEL
pak 1,35 kilo a 6.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

PEPSI, SISI,
7-UP

fles 1,5 liter a 1.22

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

AMSTEL
krat 24 flesjes a 9.59

nu 2 kratten voor

14239

GALLt^GALL

SUREN JAN
FRISSE LIKEUR

49
fles 0,70 liter

Plant nu het kan!
Grote keuze in:

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

Coniferen
Vaste planten
Rhododendron
Groenblijvende planten

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

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

RAGAZZI «Jeep g@& CAKEWALK

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

25%KORTING
OP ALLE WINTERJASSEN

VOOR JONGENS EN MEISJES VANAF MAAT 92 T/M 176

Openingstijden; 013.13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 13.9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

PAGE ultra comfort
TOILETPAPIER

pak S rollen a 4.39

^99
nu 2 pakken voor'5?

YOGHO
YOGHO

div. smaken, pak 1 liter a 1.04

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

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

GALL^GALL

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

01 HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw schilderwerk

Hij is er weer: de winterschilder.

Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al
uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar
het lage BTW-tarief van 6%.

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

:

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

In onze SUPER DE BOER supermarkt hebben wij plaats voor een jonge en enthousiaste

kassa- en servicecounter-
verkoopsterm/v

Flexibel inzetbaar, detailhandelsgerichte opleiding.
Goede contactuele eigenschappen, 20/30 uur per week.

Een uitdaging voor iemand die met het overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar:

Aalderink supermarkt
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen



Jeugdige motorcrosstalenten trainen onder oud-wereldkampioen
Afgelopen zaterdag namen een
aantal Ruurlose en een Vordens
motorcrosstalent deel aan een
jeugdtraining op crosscircuit
De Kappermaat tussen Ruurlo
en Borculo. Hier onder een im-
pressie van de training en de er-
varingen van de elfjarige Torn
Berendsen uit Vorden en de der-
tienjarige Tim Holtslag uit
Ruurlo.

'Jullie moeten de bocht veel rui-
mer aansnijden zodat je de ideale
lijn behoudt naar de volgende
bocht want dat scheelt heel veel
meters. En bij het aanrijden naar
de springschans moeten jullie veel
meer gas geven zodat je je snel-
heid behoudt. En ook moeten jul-
lie de modderpoel ontwijken want
dat remt alleen de snelheid maar
af.' Met deze onderwijzende woor-
den probeerden Carlo Hulsen en
John van den Berk zaterdagmid-
dag op motorcrosscircuit De Kap-
permaat de aanwezige jeugdige
motorcrossers er op te wijzen hoe
ze hun motor het beste over het
zware modderige Borculose cir-
cuit kunnen laveren. Het tweetal
kan het weten. Want de twee do-
centen van de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging
(KNMV) hebben de nodige nationa-
le en internationale titels op zak.
Van der Berk was in de eind jaren
tachtig en begin jaren negentig
van de vorige eeuw maar liefst vier
maal wereldkampioen. Hulsen
daarentegen behaalde in de jaren
negentig vijf nationale titels. De
KNMV is dan ook in zijn nopjes
met deze twee kaderleden die
jeugdige crosstalenten begeleiden
en ook veel scoutwerk doen voor
de nationale bond De twee promi-
nente oud-motorcrossers waren in
het kader van de Jeugd motorcros-

straining op uitnodiging van de
motorclub BMAC naar Borculo ge-
komen om de jeugd te doceren
hoe ze hun motor het beste kun-
nen besturen. Na het welkoms
woord door jeugdcoördinatorTom
van Sommeren van de KNMV wer-
den de ruim twintig jeugdige mo-
torcrossertjes in twee groepen ver-
deeld. Carlo Hulsen ontfermde
zich over de jongste deelnemers.
Het viel Hulsen op dat er al enkele
getalenteerde crossers tussen za-
ten. 'Onze doelstelling is dan ook
dat de deelnemers al wel enkele er-

varingen hebben opgedaan willen
ze meedoen aan een dergelijke
training. En dat heeft deze groep
duidelijk'. Hulsen en Van der Berk
verdeelde de training in vier ses-
sies van veertig minuten. In de eer-
ste sessie bracht Hulsen vooral de
techniek van het rijden bij de jon-
gens onder de aandacht. 'Daar kun
je niet genoeg aandacht aan beste
den. Je kunt op deze leeftijd nog
een goede aansturing geven.'
Want hebben ze eenmaal iets aan-
geleerd dat niet goed is dan is het
heel moeilijk om ze dat weer af te

leren. 'Zo moeten jullie de motor
veel meer klemmen tussen de be-
nen. Met je benen kun je de motor
veel beter besturen dan met je
handen. Dat klink misschien raar
maar dat is wel zo', zo demon-
streert Hulsen de jongens die op-
vallend veel gehoor hebben voor
Hulsens aanwijzingen. De dertien-
jarige Pim Holtslag uit Ruurlo was
zaterdag één van de deelnemers
aan de trainingsdag. Sinds septem-
ber is Pim in het bezit van en 85cc
Kawasaki motor en liet zien al over
veel beheersing van zijn motor te

bezitten ondanks dat hij wel enke-
le keren van zijn motor viel. 'Maar
dat hoort er juist bij', aldus Hul-
sen. Via een buurman, die ook ac-
tief crosser, is werd Pim warm 'ge-
maakt' om op een motor te stap-
pen. 'Ik ging al heel vaak met mijn
buurman mee naar wedstrijden.
En uiteindelijk heeft hij mijn va-
der en moeder zover gekregen dat
zij voor mij een crossmotor heb-
ben gekocht.' Pim mag van Carlo
Hulsen voorop rijden als de twee
de trainingssessie van start gaat.
Ook de elfjarige Torn Berendsen
uit Vorden beleeft een schitteren-
de middag. Ondanks de kou ko-
men de nodige zweetdruppels van
zijn gelaat. Torn heeft zijn hobby
niet van een vreemde. Vader Ge-
rard beoefende de motorsport vele
jaren als hobby. Maar een slepende
knieblessure noopte Berendsen
om zijn zijspan definitief in de
schuur te zetten. Maar nu zijn
zoon sinds anderhalfjaar crosst
begint bij hem het wel weer te
kriebelen. Een grote bedrijfsbus
verschaft Tom een warm onderko-
men als er voor de tweede maal
even een pauze wordt ingelast. Na
afloop van de training waren alle
deelnemers zo mak als een schaap.
De verrichtingen had de nodige
energie gevergd. Maar zowel Pim,
Tom als Gij s vonden het een uiter-
mate leerzame middag.
Misschien zijn de aanwijzingen
van de twee oud-kampioenen wel
de aanzet tot een groot persoonlijk
succes in de toekomst. 'Want het
lijkt mij wel gaaf om wereldkam-
pioen te worden', zo laat Pim we
ten. 'Maar dan zullen er nog heel
wat trainingsrondjes moeten wor-
den gereden op De Kappermaat.
Want dat is een ontzettende lange
weg', aldus jeugdcoördinator van
Sommeren van de KNMV.

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

BIJEENKOMST OVER 'ERFRECHT
Op donderdagmiddag 14 novem-
ber om 14.00 uur organiseert het
Centraal Orgaan samenwerkende
Ouderenbonden(COSBO) een voor-
lichtingsbijeenkomst over her
nieuwe erfrecht zoals dat per l ja-
nuari 2003 van kracht wordt.

Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in de Deldenzaal van het
Dorpscentrum en is gratis toegan-
kelijk voor alle belangstellenden.

' Mevrouw Mr. J.Bouman (bekend
van de ANBO Raadslijn) zal vertel-
len wat er met ingang van l janu-
ari 2003 aan het erfrecht veran-
dert en wat daarvan de voor- en na-
delen zijn. Hoewel dit zeker voor
senioren een belangrijk onder-
werp is, zullen sommigen het toch
misschien wat 'zware kost' vinden.
Om daaraan tegemoet te komen
is ook Dinie Hiddink uitgenodigd
om op haar eigen humoristische
manier enkele verhalen te vertel-
len. Voor de aanwezigen wordt

•» een informatiemap samengesteld
om thuis alles nog eens rustig te
kunnen bekijken. Ook is er volop
gelegenheid voor het stellen van
vragen.

WIE BETAALT WAT
IN HET VERZORGINGSHUIS?
Verzorgingshuizen behoren beho-
ren sinds 2001 tot de zgn. AWBZ-
instellingen.Dat betekent dat de

kosten gefinancierd worden uit de
AWBZ, maar dat de bewoners een
eigen bijdrage moeten betalen die
afhankelijk is van het inkomen.
Het vermogen wordt dus buiten
beschouwing gelaten. Het ver-
zorgingshuis zorgt voor kost,
inwoning en verzorging en biedt
bovendien een aantal produkten
en diensten, de zgn. verstrekkin-
gen.

WAT VALT ONDER
DIE VERSTREKKINGEN?
Het wassen van bed- en linnen-
goed, ondergoed en wasbare bo-
venkleding. Het wassen van het
haar en het knippen van de nagels,
als het huis dit heeft uitbesteed
aan kapper of pedicure, en als de
betrokkene niet zelf in staat is om
dit te verzorgen. Schoonhouden
van het appartement en de perso-
neelskosten bij ontspannings- en
recreatieve activiteiten.

WAT KOMT VOOR
EIGEN REKENING?
Chemisch reinigen van kleding en
het verstellen ervan, dit laatste
kan vaak wel in huis worden ge
daan tegen betaling. WA. - en in-
boedelverzekering, stoffering en
inventaris, kabel- en telefoonabon-
nement, bezoek aan kapper en pe
dicure. Versnaperingen, snacks en
alcoholische dranken. Extra
kosten voor recreatieve en ont-

spanningsactiviteiten. Er is een
brochure met de titel: 'Daar kunt u
op rekenen in een verzorgings-
huis', te bestellen bij CVZ, Prof. J.H.
Bavincklaan 2, 1183 AT Amstel-
veen, tel 020-3575555.

Wie al van tevoren wil weten wat
de financiële consequenties zijn
van een opname in het verzor-
gingshuis, dan is het nuttig deze
brochure te bestellen.

WEEK VAN DE
CHRONISCH ZIEKEN
Van 9 tot en met 16 november
wordt de week van de chronisch
zieken gehouden. Deze week start
met een officiële opening in het
Kurhaus in Scheveningen en ver-
der worden in het hele land acti-
viteiten en bijeenkomsten georga-
niseerd waar bepaalde onderwer-
pen waarmee chronisch zieken
mee te maken kunnen krijgen aan
de orde gesteld worden. In deze
week valt ook, op 9 november, de
Dag Van de Mantelzorg. Chronisch
zieken en mantelzorgers zijn in
heel veel gevallen onverbrekelijk
met elkaar verbonden.

Zonder mantelzorgers zouden heel
veel chronisch zieken .onder wie
ook dementerenden, veel eerder
moeten worden opgenomen. Man-
telzorgers zijn daarom onmisbaar,
zowel voor de betrokken patiënten
als voor de hele samenleving.

Toch worden die mantelzorgers
nog steeds niet voldoende ge-
waardeerd. Te vaak wordt het
als vanzelfsprekend beschouwd,
zeker in die gevallen waarin het
gaat om echtparen, waarvan één
van beiden gaat dementeren of
getroffen is door een herseninfarct
De buitenwereld realiseert zich
vaak niet wat de verzorging van de
partner vraagt. Zeker als de ziekte
ook nog een karakterverandering
met zich mee brengt, waardoor
men zijn of haar partner nauwe
lijks nog herkent. Het is natuurlijk
prachtig wanneer de partner dit
kan opbrengen, maar vaak gaat
het om mensen, die zelf al niet zo
jong meer zijn en misschien ook al
iets mankeren. Voor deze mensen
is er hulp.

Er zijn een aantal vrijwilligers die
speciaal worden opgeleid door de
VTT (Vrijwillige Intensieve Thuis-
zorg) en die graag een dagdeel de
zorg overnemen, zodat de partner
rustig de tijd heeft om iets te doen
wat zij/hij graag wil. Weten datje
elke week of éénmaal per twee we
ken de kans krijgt om even op
adem te komen, kan helpen om
langer in staat te zijn de taak van
mantelzorger vol te houden. En de
meeste mantelzorgers willen niets
liever dan dat.

Wie meer wil weten over de moge
lijkheden om een vrijwilliger in te
schakelen, kan contact opnemen

met de coördinator van de SWOV.
Tel. 553405. Bent u mantelzorger,
maak dan van deze mogelijkheid
gebruik!

VEILIGE EN COMFORTABELE
KRANEN
Wie wat minder kracht in de
handen heeft, krijgt vaak moeilijk-
heden met het bedienen van de
kranen. Er zijn ééngreepsmeng-
kranen in de handel die met één
hand of zelfs met de elleboog be
diend kunnen worden. Met een
hendel of beugel kan zowel de
temperatuur als de hoeveelheid
water met één hand worden inge
steld. Voor wastafelkranen is het
bovendien mogelijk om een tem-
peratuurbegrenzer aan te bren-
gen, waardoor de temperatuur
nooit hoger wordt dan 45 graden.
Met name in de badkamer is een
thermostaatkraan veilig. De tem-
peratuur kan worden ingesteld en
als u warmer water wilt, moet
eerst een speciale knop worden in-
gedrukt. Een thermostaatkraan is
uiteraard veilig voor kinderen,
maar ook sommige ouderen en
diabetespatiënten zijn ermee
gediend omdat zij minder snel
voelen dat het water te heet is.
Ongelukken door verbranding
kunnen zo worden voorkomen.
Als u een nieuwe kraan aanschaft,
neem er dan één die voorzien is
van keramische schijven. Deze
kranen zijn gemakkelijker te be
dienen en minder gevoelig voor
slijtage dan kranen met leertjes of
rubbers. In de douche geeft een
zgn doucheglijstang veel gemak,
deze maakt het mogelijk ook zit-
tend te douchen. Als u dan ook
nog de kraan ca. 30 cm. opzij van
de stang plaats, kunt u gemakke
lijk de kraan openen zonder nat te
worden. Handig als u kinderen of
hulpbehoevenden moet helpen bij
het douchen. Om dezelfde reden is
het nuttig om een doucheslang
van twee meter lang aan te schaf-
fen.



Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Feest Feest Feest Feest
Wij bestaan deze week 2 jaar daarom

Feesttaart
6persoons € 4,50

Alle soorten brood
2 halen l betalen
donderdag, vrijdag, zaterdag

Kaiserbroodjes

5 halen 4 betalen

Feestbroodje van de week
pistolet eiersalade

bereid in eigen keuken

van € 2,05 nu € 1,25

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bowelaar'
C—xC_j7

Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 wwr

opdemarktinVordèti.

Ruime keus kwaïiteitsvis.

VISHANDEL
LJVL & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

Het is tijd
om in te schrijven
op Rabobank
Ledencertificaten IL
Een solide belegging in onzekere tijden, inschrijven kan t/m 15 november.

Rabobank

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Rabobank
Ledencertificaten II NV. is in het bezit van een vergunning van de stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wtb. Deze advertentie is geen prospectus. U dient uw
beleggingsbeslissing uitsluitend te baseren op het Prospectus. Exemplaren van het Prospectus en de Financiële Bijsluiter, uitsluitend in de Nederlandse taal, zijn op verzoek verkrijg-
baar bij (uw adviseur van) de Rabobank. De Coöperatieve Centrale Raiffeiserv Boerenleenbank BA., iedere lokale Rabobank en bepaalde onderdelen van de Rabobank Groep zijn
als effecteninstelling aan te merken en als zodanig geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

A. HEITKON1G
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
« Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1 4 1 1
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503"

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Gratis
Boek

Renate Dorrestein • Stephen King
Patricia Cornwell

Histor Perfect Finish is verkrijgbaar bij:

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000



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

Zaterdags geopend van 09.00 tot 16.00 uur
of na telefonische afspraak.

Telefoon 06 50676024
De Olde Kaste 6a - Keijenborg

Kangaro KTC bv
een handelsonderneming in kantoor-, teken- en

computersupplies

zoekt voor enkele uren per week een
schoonmaakster voor het pand in Vorden.

Daarnaast hebben we voor deze persoon,
op afroep, lichte magaziinwerkzaamheden.

Heb je interesse in deze functie, neem dan contact
op met Esther Ezendam (op maandag, dinsdag of

donderdag). Tel. (0575) 59 47 12.

Te koop van eigen kwekerij:

beuk en taxus
voor hagen.

Tevens verzorgen wij al uw tuinwerk-
zaamheden.
Vraag vrijblijvend informatie.

Hoveniersbedrijf Marcel Jansen
Uilenesterstraat 23 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 38 01

Verhuur van
spinhoogwerker

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

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

Aanbieding hele week

Hartige broodjes
halen 4 betalen

Nieuw:

Spek uienbroodje
Zuurkoolbroodje ^edBosV^
Aanbieding voor specialiteit
vrijdag en zaterdag zwanenhal;

Stoojperen Victoria Vlaai
(6-8 personen) van € 6,95 voor €

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERffi

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

Het is zover!!!
Het tweede boek van

Berend van Hackfort is uit!!!
Woensdag 6 november van 15.00 - 16.00 uur

signeert Martine Letterie haar nieuwste boek:

Berend
en de aanslag
op de hertog.

(Een vervolg op:
Een v^lk voor Berend)

Het is al een paar jaar oorlog en Berend vindt er niets meer
aan. Zijn vader, de heer van Vorden en Hackfort, moet de
hele tijd vechten. Maar nu lijkt er eindelijk vrede te komen. De
nieuwe hertog zal in Arnhem worden ingehuldigd, en Berend
en zijn zusje Mechteld mogen erbij zijn.
Dagenlang zullen er feesten zijn: bals, jachtpartijen en een
toernooi. Vlak voor dit toernooi ontdekt Berend dat er ook
ridders zijn die geen vrede willen. Ze hebben gemene
plannen met de nieuwe hertog: er wordt een aanslag
beraamd!
Kan een jongen van acht die aanslag voorkomen, als hij alleen
maar de hulp van zijn zusje heeft...?

Berend en de aanslag op de hertog is gebaseerd op een
historische gebeurtenis.

Hartstikke spannend!!!

Kom dus naar Bruna,
waar Martine je boek signeert!!!

bruncj
wvwv.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Basisschoolproject over techniek in Lichtenvoorde

Enthousiaste kennismaking met de bouw
Henk Leussink kampioen

5e Harry Stapelbroek
Toernooi

Het was druk bij de Bouwoplei-
ding Oost-Gelderland in Lich-
tenvoorde. Zo'n 900 basisschool-
leerlingen maakten vorige week
(14 t/m 18 oktober) kennis met
de verschillende beroepen in de
bouw.

Spelenderwijs maar zeer gedreven
waren ze met de verschillende ac-
tiviteiten bezig. "Ik wist niet dat
metselen zo leuk is", vertelt een
jongen terwijl hij de ene steen op
de andere legt. Een meisje tim-
mert er ondertussen lustig op los.
Het vogelhuisje is bijna klaar.
"Leuk hoor", reageert een klasge-
nootje.

Opleidingscoördinator Gien Wee-
link steekt zijn tevredenheid niet
onder stoelen of banken. "Je ziet
het: het enthousiasme werkt aan-
stekelijk. De kinderen vinden het

prachtig." Het jaarlijkse basis-
schoolproject is opgezet om leer-
lingen te interesseren voor de
bouwnijverheid. Een tekort aan
technische vaklieden speelt de sec-
tor parten. Het imago moet wor-
den verbeterd. "We willen laten
zien dat timmeren, metselen,
schilderen, installatietechniek, de
meubelindustrie en werken met
metaal heel leuk is. Ambachtelijk
werk wordt vaak ondergewaar-
deerd. Onterecht. Het is mooi, veel-
zijdig werk en de toekomstmoge-
lijkheden zijn groot." Het project
was een gezamenlijk initiatief van
De Bouwopleiding en verschillen-
de brancheverenigingen zoals
SPOS (schilderen), ROI (installatie
techniek), de hout- en meubelin-
dustrie en de Anton Tijdinkschool
(metaal).
De kinderen van 11 en 12 jaar
(groep 7 en 8) van basisscholen uit

de gemeenten Aalten, Groenlo,
Winterswijk, Lichtenvoorde en het
dorp Mariënvelde konden zelf aan
de slag en dat beviel ze uitstekend.
"Dat is ook het grote succes van de
basisschoolprojecten. Ze kunnen
het zelf ondervinden. Dat is nuttig.
Over twee jaar, als ze een richting
moeten kiezen, kunnen ze daar
hun voordeel mee doen. Het gaat
erom dat ze de juiste keuze ma-
ken", aldus Weelink. De leerlingen
maken de komende weken op
school een kunstwerk van de ver-
schillende materialen. De inzen-
dingen worden beoordeeld door
een deskundige jury. De winnaars
krijgen in november een geldprijs.

Voor meer informatie over de ba-
sisschoolprojectweek kunt u de
website van De Bouwopleiding
raadplegen:
www.bouwopleiding-og.nl

Lochemer Henk Leussink, lid
van biljartvereniging K.O.T. in
Vorden heeft bij café Uenk het
5e Harry Stapelbroek Toernooi
op zijn naam geschreven!

Op indrukwekkende wijze is dhr.
Henk Leussink dit 3-daagse biljart-
toernooi van start gegaan, hij ver-
sloeg in de Ie ronde Willem Meus-
sen uit Schalkaar.

Willem Meussen ging in de éérste
beurt van acquit met 4 carambo-
les, waarna Henk leussink zijn 150
caramboles in diezelfde éérste
beurt volmaakte, een fantastische
prestatie!

Daarna volgden er voor hem twee
maal een remisepartij en vervol-
gens drie winstpartijen op rij.

Zes van de zeven ronden waren er
gespeeld en nu kon hij zich opma-
ken voor de Finale tegen Eddie te
Molder uit Groenlo, die twee pun-
ten achterstand had. Henk Leus-
sink had echter de zenuwen goed
onder controle, want te Molder
kwam er niet meer aan te pas! In-
clusief een serie van 121 maakte
hij de partij in 5 beurten uit. Hij
mocht nu de prachtige beker in
ontvangst nemen die onder een
enorm applaus werd uitgereikt
door Annet Barendsen!

Het was het 5e Harry Stapelbroek
Toernooi. Met dit lustrum wil de
organisatie het toernooi afsluiten,
voor alle mensen die op welke
manier dan ook aan dit toernooi
hebben meegewerkt, nog één keer
bedankt.

UITSLAG:
1. H. Leussink
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E. te Molder
R. Spijkerman
H. Schröer
R. Peters
W. Meussen
J. Tijdink
J. van Dijk

punten
12
8
8
7
6
5
5
5

Moyenne
17.21
12.44

5.84
16.86
12.52
15.84
10.56

7.31

hoogste serie
150
103
51
88
81
94
69
44

Reildcursus
De belangstelling voor Reiki is
momenteel erg groot, ook in
deze regio. Dat komt omdat ie-
dereen deze natuurlijke heel-
wijze kan leren.

Daardoor meer ontspanning gaat
ervaren en na een cursus blijvend
meer energie ter beschikking
krijgt.

Cursussen worden veelal in of om
het weekeinde gegeven. Maar voor
wie liever op door de weekse da-
gen de cursus volgt, is daar ook

een gelegenheid voor.

Van 28 t/m 30 oktober zal üa van 't
Veen, traditioneel werkend Reiki-.
master een cursus in Eefde verzor-
gen.

Natuurlijk zijn er ook andere cur-
susdata voor de komende tijd al
gepland.

Wie meer wil weten belt Lia en
Jan van 't Veen of kijkt op
www.warmehanden.nl
(Zie ook Contactjes)



"Altaarstukken en rituele Achterhoekse week bij Duthler
objecten" in galerie
"Het Gele Stoeltje", Vorden
Altaarstukken en objecten ko-
men in alle culturen en in vele
vormen voor. Het Sjamanisti-
sche medicijnschild, de indi-
aanse totem, de Egyptische tem-
pelschilderijen en grafobjecten,
de Oost-Europese iconastase,
het katholiek retabel en heilig
beeld.

Deze altaarstukken, objecten en
beelden waren naast het versieren-
de, imponerende, esthetische en
culturele aspect altijd functioneel.
Ze moesten n.l. de mensen inspire-
ren tot en herinneren aan: "De
achterkant van de dingen".

De Kunstenaar Ton Kramer was
verrast te zien, dat in diverse mu-
sea deze altaarstukken, beelden en
objecten, als autonome kunstwer-
ken, los van de context waarin ze

ooit waren bedoeld, nog sterker en
beter tot hun recht kwamen.
Hij bedacht het "magisch vier-
kant" van 70 x 70 cm, gebaseerd op
het getal 7, een "heilig" getal.
Steeds meer mensen creëren een
ruimte in hun huis waar zij in een
sfeer, rust en bezinning proberen
te vinden. Hierbij kunnen zijn
werken een rol spelen. Ook als
autonoom kunstwerk, los van de
achterliggende gedachte, kan er
van zijn werk om de esthetische,
vervreemdende of basale kracht
genoten worden. Voorwaarde is te
kijken met het oog en het hart.
Zijn schilderijen en objecten,
waaraan hij de laatste twee jaren
gewerkt heeft, zijn van 17 novem-
ber tot 29 december te zien in gale
rie "Het Gele Stoeltje", Burge-
meester Galleestraat 36 in Vorden.
Of zie: www.hetgelestoeltje.nl

Swingnight te Doetüichem
Zaterdag 9 november a.s. is er in
partycentrum "De Kruisberg" te
Doetinchem de Swingnight met
dance-classics uit de 70's, 80's,

90's en top-100.

Voor meer informatie zie de con-
tactjes elders in dit blad.

Tennistoernooi indoor
in Tennis-Squash Center
lichtenvoorde
Traditioneel organiseert het
Wedstrijdcomité Tenniscenter
Lichtenvoorde weer een ten-
nistoernooi indoor voor dub-
bels en mixdubbels.

Dit evenement vindt plaats van
woensdag 11 december tot en met
zondag 15 december in het Tennis-
Squash Center Lichtenvoorde. Er
wordt gespeeld in de categorieën 5
(Cl), 6 (C2), 7 (Dl) en 8 (D2). Uniek
in de regio is dat er ook dit jaar
weer een categorie 7 - 8 voor 50 +

is. Deelname staat open voor alle
spelers/sters die bij aanvang van
het toernooi 25 jaar of ouder zijn
in de categorie 5 - 6 - 7 - 8 (25+) en
50 jaar of ouder in de categorie 7 -
8 (50+). Er wordt gespeeld in pou-
les. Men kan zich voor 2 onderde-
len inschrijven. Inschrijving is mo-
gelijk tot en met 24 november
2002 door middel van het in-
schrijfformulier, via het Tennis-
Squash Center Lichtenvoorde of
bij Bernadette Spieker. Voor meer
informatie: zie contacrjes.

HERFST
Herfststormen, koud en guur
beuken op de buitenmuur
en houden je 's nachts wakker.
De oogst is van dé akker.

Er volgt een tijd van winterrust,
de bomen worden kleurig kaal,
de egel wordt in slaap gesust,
de natuur lijkt op een lege zaal.

Want de vogels zijn naar andrre streken
waar voedsel en meer warmte is
en vissen in bruisende beken;
voor vogels een rijk gevulde dis.

De herfst heeft ook z'n mooie dagen
met rust en stille zonneschijn
als wind en kou niet plagen
en er prachtige paddestoelen zijn.

Jos Wijnen

Duthler Mode in Zutphen houdt
tot en met zaterdag 9 november
een Achterhoekse week.

Alle klanten worden deze week ge-
trakteerd op koffie met een plak

pillewegge met roomboter. Pille-
wegge is brood met heel veel kren-
ten en rozijnen. Een echte Achter-
hoekse specialiteit, volgens eeuw-
enoud recept gebakken door Bak-
kerij Kuiper. Daarnaast maken de

klanten tijdens de Achterhoekse
week ook nog eens kans op hoge
kortingen. Redenen genoeg om de-
ze week de winkel aan de Troel-
stralaan 3943 in Zutphen te bezoe
ken.

Hvddigingen tijdens dubshow P.K.V.

Voorzitter dhr. Gerrit Lenselink met Nick Stapelbroek en Sharon Eggink.

De pluimvee- en konijnen-
vereniging Vorden en omstre-
ken (P.K.V.) hield het afgelopen
weekend een goed bezochte
clubshow in de Kapel in het
buurtschap Wildenborch.

Tijdens de opening was het ge-
bouw tot de laatste plaats bezet.
De circa 325 dieren die waren inge-
zonden, werden beoordeeld door
zes keurmeesters, die zeer te spre-
ken waren over de kwaliteit. In
hun ogen "zeer hoog".

De organisatie had veel werk ge
stoken in de opbouw van de show.
Voorzitter G. Lenselink: "Onze ver-
eniging telt in totaal 85 leden,
waarvan er toch zeker circa 35 het
afgelopen weekend in touw waren
om te helpen.

Over het aantal inzendingen zijn
we tevreden, met name over het
aantal konijnen (198 ). Het aantal
ingezonden duiven was dit jaar
minder dan vorig jaar", aldus Len-
selink.

Een aantal leden van P.K.V. is regel-
matig met hun dieren present bij
tentoonstellingen elders in het
land zoals bijvoorbeeld in Utrecht,
Zuidlaren en bij diverse regionale
shows.
Voorzitter Lenselink zette tijdens
deze clubshow een tweetal leden
in het zonnetje. Dit was M.G. Lijf-
togt uit Vorden (25 jaar lid van
PKV). Hij ontving een plaquette
met inscriptie. EJ. Karrrperman
was 25 jaar lid van de Nederlandse
Konijnen- en Caviafokkers Bond.
Hij ontving de speld van de NKB.
Voor de dames waren er bloemen.
Uitslagen tentoonstelling:

Mooiste grote hoen: Wyandotte
wit hen van J. Rouwenhorst uit La-
ren.

Mooiste grote hoen jeugd: Hol-
lands Hoen goudpel hen van Bart
Tiessink uit Vorden.

Mooiste dwerghoen: Oud Engelse
Vechtkriel patrijs haan van H. van
Heerde uit Vorden.

Mooiste dwerghoen jeugd: Vor-
werk Kriel hen van Sil Ruesink uit
Hengelo (G)

Mooiste sierduif: Pauwstaart
blauw geband duivin van mevr.
M.D. Zevenhoeken uit Vorden.

Mooiste konijn: Wener blauw
voedster van H.J. Nijenhuis uit Bar-
chem.

Mooiste konijn jeugd: Nederland-
se Hangoor Dwerg madagascar
bont ram van Nynke Woerts uit
Vorden.

Mooiste konijn C- klasse: Hollan-
der gouwenaar ram van T. Zeven-
hoeken uit Vorden.

Mooiste konijn C-klasse jeugd:
Franse Hangoor konijngrijs voed-
ster van Bram Bruinsma uit Vor-
den.

Wisselbeker mooiste collectie 4
dieren: A. Dijkstra met Vlaamse
Reuzen.



^KEUKENS

L̂ SANITAIR

^A TEGELS

^F NATUURSTEEN

FROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573-452000

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide
collectie schilderijlijsten
in goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

ZATERDAG 2 T/M ZATERDAG 9 NOVEMBER

Gratis pillewegge en
kans op kortingen tijdens
Achterhoekse Week

In samenwerking met Bakkerij

Kuiper organiseert Duthler-Mode"

een gezellige Achterhoekse Week

van 2 t/m 9 november a.s.

Een week lang uw aankopen doen

in een Achterhoekse sfeer.

Met kans op hoge kortingefrF

Wij trakteren op koffie met

grote plakken pillewegge met

roomboter.

Pillewegge is brood met heel
veel krenten en rozijnen:
Echte Achterhoekse specialiteit,
volgens eeuwenoud recept
gebakken door Bakkerij Kuiper.

Kans op 10, 20
of 25% korting!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

, VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Altijd prijs:
Grote pillewegge! vthler,mode

z u t p h e n

Kom voor de mooiste

mode met kans op

de hoogste kortingen

naar Duthler mode!

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.00 uur / Parkeren voor de deur

Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Periodiek onderhoud
computernetwerken

We e ver s N e t

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

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Ideale geschenkentijd.

Gouds
aardewerk

Handbeschilderde kwaliteit kaststellen,
vazen, borden, enz.
Gelimiteerde versie.

Alleenvertegenwoordiging:

mWARENHUIS A

Jansen-Smid
Centrum Hengelo (Gld.)

Bleekstraat 1- Tel. (0575) 46 13 60

De Heesterhof
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
richting de Veldhoek)
Tel. (0575) 46 28 92 • Mob. 06 53362300

Voor al uw
tuinplanten en bomen.
Bezorging gratis in de regio.

Iedere middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag de hele dag.



Theater draad heeft levendig
contact met het publiek
Theater Draad geeft zondag-
middag 10 november een open
voorstelling in theater Onder
de Molen in Vorden. Bij deze
voorstelling spelen de verhalen
uit het publiek een cruciale rol.
Deze worden namelijk op geïm-
proviseerde wijze nagespeeld
door de acteurs en muzikanten.
"Interactiever theater dan dit
bestaat er niet", zegt Tjitske
Muller van Theater Draad.

Terugspeel theater is een theater-
vorm waarbij verhalen uit het pu-
bliek direct, dus geïmproviseerd
worden teruggespeeld. Deze van
oorsprong Amerikaanse vorm van
theater maken (Playback Theatre)
komt ook in Nederland steeds
meer in de belangstelling. In-
middels zijn er in Nederland een
aantal theatergroepen bezig met
terugspeeltheater. Theater Draad
is de eerste groep die de stap naar
professionaliteit heeft gemaakt.

"Respect voor het verhaal is ons
uitgangspunt", zegt Tjitske Mul-
ler. "Als je echt goed luistert naar
wat iemand vertelt, en hoe hij dat
doet, kun je als acteur de plank
haast niet meer misslaan. Want
dan 'hangt' zo'n verhaal in de
ruimte wanneer we gaan improvi-
seren. Het is je enige voedings-
bron. Je maakt je als acteur hele-
maal leeg om het verhaal zo goed
mogelijk op je in te laten werken
en erop te kunnen gaan improvise-
ren." De verteller mag zelf kiezen
welke acteurs welke rollen uit zijn
verhaal krijgen. Een spelleider
geeft het startsein. "En dan gaan
we aan de gang. Helemaal letter-
lijk spelen we de verhalen eigen-
lijk nooit terug. We geven er een
vorm aan: een vrije improvisatie,
een geluidsimpressie of een van de
andere vaste vormen die we heb-
ben. We halen er een facet uit, of
een onderliggende laag. Een droe-
vig verhaal kan op het podium ko-

misch worden. Maar het uitgangs-
punt is dat het verhaal wordt ge-
ëerd. Het komt dan ook maar zel-
den voor dat iemand zich niet her-
kent in wat we 'terugspelen'."
Volgens Tjitske Muller moet een
zaal altijd eerst loskomen en ver-
trouwen krijgen. "Maar daarna is
er vaak geen houden meer aan.
Mensen vinden het ook heel bij-
zonder om hun eigen verhaal op
het podium voor zich te zien. Het
kan echt een eye-opener zijn. Het
is bijzonder om je eigen belevenis-
sen gespeeld te zien worden. Na af-
loop van een voorstelling blijven
we altijd nog wat nakletsen, en als
mensen dan nog een reactie willen
geven op de voorstelling of op hun
verhaal in het bijzonder, dan kan
dat."

Theater Onder de Molen is ge-
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Voor reserveren kan men
bellen. Zie ook contactjes.

Open dag van de rechtspraak op 9 november

Rechtbank Zutphen
zet deuren open
voor publiek
Van dichtbij de cellen zien waar
verdachten in voorarrest wor-
den gehouden. Een spannende
strafzitting meemaken. Een
kijkje in de boevenwagen. Het
kan allemaal op de Open dag
van de rechtbank Zutphen.

Onder het motto 'Stap naar de
rechter' hopen de rechtbank Zut-
phen, Martinetsingel 2, en het ge
rechtsgebouw in Apeldoorn, Sta-
tionsstraat 104, op zaterdag 9 no-
vember een groot publiek te ver-
welkomen. Op deze Open dag zet-
ten de gerechtsgebouwen de deu-
ren open voor bewoners uit de re
gio (jong en oud), scholieren en
studenten en zij die geïnteres-
seerd zijn in een baan bij de recht-
bank.
De belangstelling voor 'het recht'
is groot. Niet alleen de media be
richten steeds meer over rechtsza-
ken, ook bij de bevolking ontstaat
meer en meer interesse voor het
recht. Maar hoe gaat het er nu aan
toe in een rechtbank? Wat gebeurt
daar allemaal precies? Dat is voor

veel mensen nog onduidelijk.
Daarom zetten alle Nederlandse
rechtbanken op zaterdag 9 novem-
ber hun deuren open voor het pu-
bliek, zodat met eigen ogen kan
worden gezien hoe de rechtbank
'werkt'.

PROGRAMMA ZUTPHEN
De rechtbank zorgt die dag voor
een interessant programma. Er
worden rondleidingen georgani-
seerd door het gebouw en er wor-
den (straf)zittingen nagespeeld,
met echte rechters, advocaten en
officieren van justitie. Tevens
wordt er een jeugdzitting gespeeld
waarin middelbare scholieren de
rol van rechter, advocaat en offi-
cier van justitie op zich nemen. Op
de informatiemarkt in de centrale
hal is veel informatie beschikbaar
van o.a. de politie, Slachtofferhulp,
Raad voor de Kinderbescherming,
Reclassering, Rechercheschool,
meldpunt kindermishandeling,
Defence for Children (Rechten van
het Kind) en bureau Jeugdzorg.
Ook is striptekenaar Jesse van Mu-

ylwijck, bekend van de strip "de
rechter", aanwezig
De Open dag heeft als speciaal the
ma 'jeugd en recht'. Er zal dan ook
veel aandacht worden besteed aan
echtscheidingen, uithuisplaatsin-
gen, ondertoezichtstellingen, kin-
derstrafrecht en taak- en leerstraf-
fen.

OPENBAAR VERVOER
Aangezien de parkeergelegenheid
bij beide gerechtsgebouwen be-
perkt is, wordt men vriendelijk
verzocht met het openbaar ver-
voer te komen. In Zutphen volgt
men vanaf het station de borden
stadhuis (Lange Hofstraat). Men
loopt deze straat uit en aan het
einde van de straat gaat men links
de hoek om, in de bocht loopt men
de Martinetsingel op.

Meer informatie is te verkrijgen op
www.opendagvanderechtspraak.n
1. Voor de bezoekers van de Open
dag ligt een informatiekrant bij de
lokale VW's, bibliotheken en alle
gerechtsgebouwen.

/Tussen dageraad en tweeduuster"
De voorstellingen die Gery
Groot Zwaaftink en zijn knmpn-
nen afgelopen zaterdagavond 2
november en zondagmiddag 3
november zouden geven in
Landgoedboerderij "De Kranen-
burg" in Kranenburg zijn
wegens privé omstandigheden
niet doorgegaan.

Gespeeld zou worden twee try-out
voorstellingen van zijn nieuwe
programma "Tussen dageraad en
tweeduuster".
Deze voorstelling is gemaakt sa-
men met Edwin Voortman en
heeft als centraal thema het platte
land. In deze voorstelling zijn ver-
halen opgenomen van o.a. Her-
man van Velsen.

Ze zouden assistentie krijgen van
bassist Bob den Bruigom en violist
Jaap van Eist.

De voorstelling wordt nu ver-
plaatst naar maart volgend jaar.
Wel gaan de voorstellingen van
Scrooge & Marley door op 21 en 22
december.

Vocal Motion
Op zondagmorgen 10 novem-
ber zal het koor Vocal Motion
uit Steenderen medewerking
verlenen aan de dienst in de
Hervormde Gemeente in Wich-
mond.

Voorganger in deze dienst is drs.
J. Koudij s uit Doetinchem.
Het koor Vocal Motion bestaat uit

36 personen en staat onder leiding
van dirigent Eddy Willemsen,
medewerking verleent ook toetse
nist Bennie Bruggink.

De tweede bijbellezing zal deze
zondag zijn: Mattheus 25: 14-30.
Heel toepasselijk gaat deze schrift-
lezing over: De gelijkenis van de ta-
lenten.

Men wordt allen uitgenodigd voor
deze dienst om samen te luisteren,
te zingen en te genieten van de ta-
lenten van het koor Vocal Motion.

Na afloop is er koffie, thee en fris
in het Withmundi gebouw achter
de Hervormde kerk.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

Zaterdag 16 november
Krentenbollen-actie
De Jongeren Werkgroep Roemenië houdt ook dit jaar weer
een krentenbollen-actie.

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan projecten voor
jongeren in Roemenië.
De leden van de Jongeren Werkgroep Roemenië Hengelo helpen
Bakkerij Hekkelman met het bakken en inpakken.
De krentenbollen worden huis aan huis aangeboden in zakjes van
zes stuks. Wees blij dat u deze heerlijke krentenbollen nog kunt
kopen, dat is in Roemenië niet mogelijk, dus noteer zaterdag 16
november, dan steunt u dit goede doel en wees trots dat de jonge-
ren in Hengelo zich inzetten voor dit goede doel.

Schoenendoosactie
steeds meer scholen doen mee!
De scholen zijn weer benaderd voor de schoenendoosactie
Roemenië. De kinderen mogen nu weer een doos volmaken voor
hun leeftijdsgenootjes. Voor twee en half euro mogen zij zelf iets
bij kopen. Steeds meer scholen doen mee gelukkig, doch er mogen
maar 400 dozen aangeboden worden in Roemenië. Hiervoor is een
oplossing gevonden, er mag ook algemene spullen aangeboden
worden. Gaarne in overleg met Lucie Limbeek, tel. 46 32 17.

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

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

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

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

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

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

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

P.R. L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.
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Spoorstraat 28
0573 - 452 000

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide
collectie schilderijlijsten
in goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

ZATERDAG 2 T/M ZATERDAG 9 NOVEMBER

Gratis pillewegge en
kans op kortingen tijdens

In samenwerking met Bakkerij

Kuiper organiseert Duthler-Mode"

een gezellige Achterhoekse Week

van 2 t/m 9 november a.s.

Een week lang uw aankopen doen

in een Achterhoekse sfeer.

Met kans op hoge kortingei

Wij trakteren op koffie met

grote plakken pillewegge met

roomboter.

Pillewegge is brood met heel

veel krenten en rozijnen:

Echte Achterhoekse specialiteit,

volgens eeuwenoud recept

gebakken door Bakkerij Kuiper.

Kans op 10, 20
of 25% korting!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
v/as- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Altijd prijs:
Grote pillewegge! whler,mode

z u t p h e n

Kom voor de mooiste

mode met kans op

de hoogste kortingen

naar Duthler mode!

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.00 uur / Parkeren voor de deur

Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Periodiek onderhoud
computernetwerken

We e ver s Net

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

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Ideale geschenkentijd.

Gouds
aardewerk

Handbeschilderde kwaliteit kaststellen,
vazen, borden, enz.
Gelimiteerde versie.

Alleenvertegenwoordiging:

mWARENHUISf* .Jansen-Smid
Centrum Hengelo (Gld.)

Bleekstraat 1- Tel. (0575) 46 13 60

Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
richting de Veldhoek)
Tel. (0575) 46 28 92 • Mob. 06 53362300

Voor al uw
tuinplanten en bomen
Bezorging gratis in de regio.

Iedere middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag de hele dag.



Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

DE VONK
evangelische
boekhandel

NIEUWE
AANWINSTEN
Haal de (gratis) folder op.

Nieuwstadskerksteeg 15
7201 NH Zutphen

Tel. (0575) 51 09 33

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS
voor de 24-uurs zorg

in deze regio.

Telefoon (071)58 20 957

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
v (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Te huur in Baak:

COMPLEET
INGERICHTE

WERKPLAATS

Tel.(0575)441804

Wie gaat er mee naar de

Kerstmarkt
in Munster

en Düsseldorf?
Beide ritten op M 2,4-12,7-12,

9-12,11-12,14-12,16-12,18-12
21 -12. Kostend 8,- p.p.

Vertrek vanaf Ruurlo, Vorden
en Zutphen.

Alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave bij:

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk voor
nieuws
ook op:

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

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

Heugelo(Gld) Spalstraat 19 y
Tel: 0575462120
mob: 06^3784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

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

DANCING M DISCOTHEEK

_
Live on stage/11117

\\ 'Jbf7//7
REAKY PIANO PARTY B

opsto,pplo,a,tsen,
Vorden, Herberg 21:45 * Warnsveld, de Kap 21:55 » €efde,
pand Uitrusting 22.OO * Almen, Kazerne 22:OO *#orcu/o,
busstation 21:45 * Qeesteren, tfaan 21.55 * Qetselaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Ruurlo,
eïapperii 22.3O * tfarchem, Kerk 22:4O * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * Qathmen, %rink 22.3O * Qorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? %et O9OO-Witkatnp of kijk op www.witkamp.com

VVCtfcawü) op Zondag:
17 Nov. Back to the 80's Dance Classics
Super act: Boney M. 17:45 - 22:45
24 Nov. Sunday Trance, m.m.v.: DJ Jurgen
Barthezz en Paul L. 17:45 -24:00

1 Dec. Girls wanna have fun.
M.m.v : Berry Elsman. 17:4522:15
8 Dec. DE DIJK !!!!!
M.m.v : Berry Elsman. 18:30-22:15

Meer info ? : WITKAMP.COM

Harnisen Vakschilders geeft
meeT kleur aan wonen en werken

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Showroom

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.haTTnsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schilderwerk

lijk geeft de schilder
weer winterkorting!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/ R \B

LENSINK
. Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Diabetes de wereld uit. Giro 5766. Diabetes Fonds, Amersfoort.



Suske en Wiske op de gezonde toer
De nieuwe appeloogst is er weer.
Sinds september gaan vele hon-
derdduizenden kilo's versge-
plukte appels van de veiling naar
de supermarkten. Met wel-
luidende namen als Jonagold,
Elstar of Golden Delicious.
Bijzonder dit jaar is de inzet van
de striphelden Suske en Wiske
bij de promotie van de nieuwe
oogst. Consumenten kunnen tot
december 2002 sparen voor
stripalbums, sportieve fietsen en
tal van andere artikelen.

Zowel in Nederland als België
zijn de verhalen van Suske en
Wiske ongekend populair. Dit is
dan ook de reden waarom or-
ganisaties van f rui t te lers aan
weerszijden van de grens de
stripfiguren inzetten bij de appel-
promotie. Naast Suske en Wiske
passeren ook tante Sidonia,
Lambik en Jerommeke de revue.
En niet te vergeten Schanulleke,
de onafscheidelijke lappenpop
van Wiske. Allen presenteren

zich als 'De Gezonde Familie',
die niet zonder fruit kan.

Sport-Fruit
Elk van de leden van 'De
Gezonde Familie' heeft een eigen
reden om appels te eten. Zo ziet
Jerommeke het fruit als aanzet
voor pittige prestaties. En geen
wonder: appels bevatten volop
mineralen, vitamines en vrucht-
suikers die het menselijk lichaam
nét dat slootje extra geven. De
natuurlijke dorstlesser geeft snel
extra energie dankzij het hoge
vruchtsuikergehalte. Winnaars
kiezen voor Sport-Fruit, weet
Jerommeke.

School-Fruit
Suske en Wiske eten een appel als
fris tussendoortje. Zo zouden
meer jongeren moeten doen, stel-
len ze. Uit recente onderzoeken
blijkt namelijk dat tussen de der-
tig en vijftig procent van de
schoolgaande jeugd minder fruit
eet dan ze nodig heeft. Zowel de

overheid als de fruitproducenten
en -leveranciers zien dat liever
anders, want de appel is de gezon-
de snack bij uitstek. Dat weten
ook Suske en Wiske, die de appels
als schoolfruit bij de jeugd onder
de aandacht brengen. De andere
striphelden kiezen de appel weer
voor andere persoonlijke presta-
ties. Niet voor niets zijn ze de
gezondste familie van Nederland
(én België).

Smul-Fruit
Dat lekker ook gezond kan zijn is
niet nieuw. Toch staan er maar
weinigen bij stil, zo benadrukt
Lambik. Voor hem zijn appels het
Smul-Fruit bij uitstek. Als tus-
sendoortje met de lekkere 'bite' ,
of om te gebruiken in de keuken.
Er zijn genoeg verrassende re-
cepten waarmee Lambik als een
ware keukenprins de smakelijk-
ste gerechten op tafel zet. Van
appeltaart tot salade. En wat te
denken van kaneelijs met gerasp-
te appel?

Slank-Fruit
Tante Sidonia hoeft niet aan de
lijn te denken. Haar geheim? Ze
behoudt haar ranke figuur dankzij
appels als Slank-Fruit. Fit met pit,
boordevol energie en zo slank als
moeder natuur. Zo heeft iedereen
wel een reden om appels te eten.
Het is gezond én lekker.

Nederlandse appels
gegarandeerd veilig
In vergelijking met andere Europese
landen gebruiken de Nederlandse
fruittelers een absoluut minimum
aan chemische gewasbeschermings-
middelen. Wie een appel van eigen
bodem eet, weet daarom dat er ver-
antwoord is omgegaan met natuur
en milieu. Bovendien zijn steeds
meer fruittelers gecertificeerd, wat
wil zeggen dat ze werken volgens
strikte normen. En de supermarkten
verkopen vaker fruit van telers die
EurepGap-gecertificeerd zijn.

Nederland is
appelland bij uitstek
Nederland mag met recht
appelland genoemd worden.
Vorig jaar is er zo'n 450 miljoen
kilo appels geteeld. Momenteel
telt Nederland in totaal twaalf-
duizend hectaren appelboom-
gaarden. Dat zijn dus ongeveer
zesduizend voetbalvelden vol.
De meeste zijn te vinden in het
Gelders Rivierengebied en in
Zeeland.

De Nederlandse appelboom-
gaarden gaan over het algemeen
zo'n tien tot vijftien jaar mee. Om
de lekkerste appels te kweken en
de aanlevering te garanderen is
vervanging van de bomen dus
regelmatig nodig. En dat gebeurt
dan ook. Tussen april 2000 en
april 2001 hebben de Nederlandse
fruittelers in totaal 2.700 hectare
appelbomen gekapt en weer l .600
hectare nieuwe bomen aangeplant.

De Nederlandse appelboomgaar-
den leveren elk jaar vele kilo's ver-
schillende soorten appels. Met elk
hun eigen specifieke kenmerken
en smaak. Typisch Nederlands
zijn de Elstar en de Jonagold. De
teelt van deze rassen beslaat bijna
driekwart van het areaal appel-
bomen in ons land, het andere
kwart wordt gebruikt voor een tal
van andere rassen.
Regelmatig komen er nieuwe appel-
rassen en -soorten op de Neder-
landse markt. Voor de productie
en ontwikkeling van deze nieuwe
appelsoorten worden nieuwe bomen
aangeplant. Met kruisingen van
bestaande appelrassen worden de
nieuwe appels aangepast aan de ver-
anderende smaak van de consu-
ment. Daarbij is het belangrijk om
vooruit te denken. Niet alleen van-
wege de 'beperkte houdbaarheid'
van de boomgaard, maar ook door-
dat het vaak nog enkele jaren duurt
voor de aangeplante bomen vol-
doende vruchten dragen.

Inova Fruit, opgericht door Neder-
landse en Belgische fruitafzetorga-
nisaties, werkt momenteel bijvoor-
beeld aan de introductie van zes
nieuwe appelrassen. Deze zes appel-
rassen - in vier smaakcategorieën -
zijn geselecteerd uit ruim honderd
appelvarianten. Na uitvoerige on-
derzoeken en tests - onder meer
op smaak, uiterlijk, hardheid en
kleur - zijn zes • appelvarianten
overgebleven die aan de eisen
voldoen. De verwachting is dat de
nieuwe appelsoorten uiteindelijk
goed zullen zijn voor vijftig procent
van de appelverkopen in Nederland.

Elstar
Het bekendste voorbeeld is de Elstar. Deze appel is ruim twintig jaar
geleden ontstaan uit een kruising van de Golden Delicious en de
Ingrid Marie. Inmiddels is de Elstar één van de meest populaire appel-
rassen van ons land. Want zowel uiterlijk als smaak, goudgeel en
lichtzoet, spreken de Nederlandse consument bijzonder aan. De Elstar
is qua formaat redelijk bescheiden en daardoor zeer handzaam als lek-
kere snack voor tussendoor. Daarmee is de Elstar een typische hand-
appel. Het is één van de vroege rassen, en ligt daardoor als één van de
eerste in de supermarkt.

Jonagold
De Jonagold, een kruising van de Golden Delicious en de Jonathan, is
een appel van formaat. Een goede, forse kwaliteitsappel met een
mooie groene schil, die met het bewaren naar het oranje kleurt. Goed
opgepoetst glimt de Jonagold als een zonnetje.

De Jonagored is de rode variant van de Jonagold. Een appel met
karakter: pittig met een stevige 'bite'. Zoetfris met een lichtzuur
accent is de Jonagored een perfecte dorstlesser.

Golden Delicious
Een frisse, geelgroene appel die met het bewaren zijn typerende goud-
gele glans krijgt. Met rijping krijgt de Golden Delicious zijn karakte-
ristieke zachtzoete smaak. Samen met de Elstar en de Jonagold
behoort de 'Golden' tot de toppers in appelland.

Boskoop
De Boskoop is een robuuste Hollandse appel, met van oorsprong een
grijsgroene, ruwe schil. De meeste varianten die in de supermarkt lig-
gen, gaan qua kleur meer naar het rood en staan daarom bekend als de
Rode Boskoop. Zowel geschikt als keuken- als handappel. En zeer
gezond: geen enkele andere soort bevat zoveel vitamine C en drui-
vensuikers als de Boskoop.

James Grieve
De James Grieve is een échte appel! Fors, zoetfris met rode strepen
en het typische appelblosje. Deze soort smaakt vers het allerlekkerst,
want de appel wordt snel 'melig'. Tip: de James Grieve is uitermate
geschikt voor appeltaart, appelmoes of compote.

Cox's Orange
Oranje boven! De kleur doet deze vorstelijke appel letterlijk en
figuurlijk recht aan. Een stevige doorbijter met een herkenbare smaak
en bovendien erg sappig. De Cox's heeft een licht aroma van honing,
maar niet té zoet. Een appel om van te smullen die het, behalve als
handappel, bijzonder goed doet in (na)gerechten.

Red Prince
Sappige, hard-knapperige appel met een mooie dieprode kleur. Een
heerlijke handappel en de perfecte dorstlesser.

Goed bewaarde appels
zijn het lekkerst

Appels zijn het lekkerst als je ze in
de groentelade van de koelkast
(circa 5°C) naast elkaar bewaart.
Hier blijven ze lekker stevig,
knapperig en sappig en worden ze
niet overrijp.

De appelteler laat ze immers rij-
pen totdat ze in een optimaal sta-
dium kunnen worden aangeboden.
Worden ze vervolgens in een
warme kamer bewaard, dan gaat
de kwaliteit vrij snel achteruit.
Om toch te kunnen genieten van

een rijk gevulde fruitschaal kun je
elke dag je "appelportie" uit de
koelkast op de schaal leggen. Zo
hebben de appels ook nog even
tijd om op temperatuur te komen.
Op kamertemperatuur hebben ze
namelijk de meeste smaak. Maar
als je juist van een frisse koele
appel houdt, kun je hem natuurlijk
ook zo uit de koelkast eten. Be-
waar, in verband met smaakover-
dracht en een te snelle veroudering,
appels niet samen met banaan,
kiwi, bleekselderij of prei.

Een frisse opkikker

De meeste mensen houden van
fruit omdat het lekker is. Moeder
natuur verwent ons graag met sma-
kelijke hapjes. Maar fruit is niet
alleen smakelijk, het heeft ons veel
meer te bieden. Het helpt in condi-
tie te houden en geelt onze gezond-
heid een puur natuurlijke opkikker
met extra energie. Bovendien zor-
gen /e voor een ge/onde opkikker
tijdens de studiepauze en een opti-
male conditie daarna. Appels zijn
een perfecte basis voor de smake-
lijkste gerechten en frisse tussen-
doortjes. Ze vormen de bouwste-
nen voor een uitstekende gezond-
heid, een perfecte conditie en niet
te vergeten een zeer goede smaak.

Lambik's favoriete
appel-smulrecepten
VOOR- OF LUNCHGERECHT
Appel met warme camembert voor
2 personen

Bereidingstijd
± 15 minuten

Ingrediënten
• 150 g camembert
• 2 appels (bijv. de Cox's Orange)
• 2 eetlepels gehakte walnoten
• 2 eetlepels honing
• 4 sneetjes donker bruinbrood

Bereidingswijze
Verwarm de gril l voor. Snijd de
camembert in plakjes. Was de appels,
snijd ze door midden en verwijder de
klokhuizen. Snijd de appels in plak-
jes. Verdeel de plakjes appel over 2
ovenvaste bordjes en leg de plakjes
camembert daar op. Schuif de bordjes

onder de hete grill tot de kaas gesmol-
ten is. Verdeel de honing en de gehak-
te walnoten over de kaas. Serveer de
sneetjes bruinbrood er bij.

HOOFDGERECHT
Warme appelschotel voor 4 tot 6
personen

Ingrediënten
• 750 gram friszure appels

(geen goudreinetten)
• l citroen voor sap
• 200 gram monehou
• 30 gram bloem
• 100 gram bruine/basterdsuiker
• 2 eetlepels Grand Marnier
• 2 eieren
• eventueel 10 gram suiker en

1/8 liter slagroom
• boter om de ovenschotel in

te vetten

Bereidingswijze
Appels schillen, in partjes snijden en
vervolgens besprenkelen met citroen-
sap. Leg de appelpartjes in een bebo-
terde ovenschotel.
Roer monehou met bloem en basterd-
suiker, dan een voor een de eieren
erdoor en daarna de Grand Marnier.
Dek de appellaag af met het monehou
mengsel.
Zet de appelschotel ongeveer 45
minuten in de oven op 200 graden tot
het gerecht gaar en goudbruin is.
Warm serveren met de met suiker stijf-
geklopte slagroom.

Professor Barabas weet het
fijne van appels
Er zit heel wat gezondheid in een appel.
In 100 gram appel met schil (daar vlak
onder zitten de meeste vitamines en
mineralen):

•energie, I90kj(45 kcal)
• koolhydraten, 11 gram, waarvan

suikers l O gram
• voedingsvezels, 2,5 gram
• plus calcium, vitamine C, BI, B2

en B6, ijzer, etc., etc.
Voedingsvezels zijn onmisbaar in onze
voeding. Een gebrek aan vezels kan de
darmen kwaad doen en zelfs een bijdra-
ge leveren aan het ontstaan van ver-
schillende welvaartsziekten. In de dar-
men wordt door de aanwezigheid van

vezels de natuurlijke gisting bevorderd,
waardoor een goede darmactiviteit ont-
staat. Ook houden onverteerbare vezels
vocht vast, waardoor verstopping wordt
voorkomen.

Appels zijn heel gezond door
de combinatie van verschillende be-
langrijke stoffen zonder voedings-
waarde, namelijk de flavonoïden en
polyfenolen, die bijvoorbeeld ook in
rode wi jn voorkomen. Deze stoffen wor-
den wel bio-actieve stoffen genoemd. Ze
kunnen onder andere bescherming bie-
den tegen hart- en vaatziekten, diverse
soorten kanker en longziekten. Uit
onderzoek van Franse wetenschappers
blijkt dat appels het cholesterolgehalte in
het bloed kunnen verlagen. Bovendien
reinigt het eten van een appel het gebit
en wordt het tandvlees gemasseerd door
de kauwbeweging.



UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185f°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

GEVRAAGD:

• loodgieter
• cv/onderhoud

service-
monteur

Installatiebedrijf

Weulen Kranenbarg
Zelhem - Telefoon (0314) 62 13 64

v.o.f.

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

HOLKSIMOfta

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nedertandse markt ^\v
Duurzame, vormvaste constructie *V4 \
Tochtdichte afsluiting .*V5v^ 3^*
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden O
Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
Komo gecertificeerd

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de dritj
Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatiefis de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie.

'l,

Wij adviseren NEFIT

Kraus

i-

• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

GOMA BV. Metaalwarenfabriek

(ca. 120 medewerkers) is een door

Lloyd's gecertificeerde onderneming,

die zich beweegt op het gebied van de

toelevering van halffabrikaten en

complete eindproducten.

Deze producten worden in hoofdzaak

vervaardigd uit dunne plaat- of

bandstaai.

De fabricage vindt plaats op moderne

grotendeels CNC-gestuurde machines

(kleine tot middelgrote series), waarbij in

de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt

van CAD/CAM faciliteiten.

Voor de grote series wordt gebruik

gemaakt van eigen ontwikkelde en

gefabriceerde stempels of speciaal-

machines.

GOMA B.V. is gevestigd aan de

Ruurloseweg 80° te Hengelo (Gld.).

lirkend door de
Raad voor de

Certificatie

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn
een

• telefoniste/
receptioniste/
admin. medewerkster

De functie is parttime voor 20 uren per week,
in overleg in te vullen.

Functie-omschrijving :
Bedienen telefoon en ontvanen en te woord staan van bezoe-
kers. Ondersteuning van de financiële administratie, bestaand
uit debiteuren-, crediteuren- en grootboekadministratie en overi-
ge administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
U heeft de opleiding MEAO-BE of Praktijkdiploma Boekhouden
afgerond en u heeft kennis van de Duitse taal.
U heeft ervaring met Exact Word en Exel. U bent inventief en
flexibel en beschikt, naast goede communicatieve vaardigheden,
over een klant- en resultaatgerichte instelling.

Wij bieden u:
Een interessante en zelfstandige functie binnen een dynamische
en moderne onderneming.

Wilt u nadere inlichtingen?
Neem dan contact met ons op of bezoek onze website:
www.qoma.nl

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw brief of e-mail, voor-
zien van cv., aan de afdeling PZ, t.a.v. dhr. A Abbink of dhr. Kok

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 82 11 - Fax: (0575) 46 82 75
E-mailadres: pz(5)qoma.nl



VERKOCHT

Slechts 1% bemiddelingskosten

De RaboMakelaardij is goed thuis in van onze unieke actie.Tot 31 maart

Zutphen en omstreken. We kennen 2003 betaalt u geen 1,85%, maar

de lokale markt. En ook de poten- slechts 1 % bemiddelingskosten*.

tiële kopers in deze regio. Dat geeft Dat scheelt op een gemiddelde

u, als verkopende partij, een forse

voorsprong. Bent u van plan om

uw huis te verkopen? Profiteer dan

woning al gauw 1.500 tot 3.500

euro. Kunt u zó in uw zak steken.

Dat is het eerst verdiend!

Rijkenhage 6 • 7201 LP Zutphen • Telefoon (0575) 54 74 44 • E-mail: zutphen@rabomakelaars.nl
Ons actuele woningaanbod vindt u op de site www.rabomakelaars.nl en in onze etalages in Gorssel, Hengelo (gld), Laren, Warnsveld, Zutphen en Vorden.

R e k e n v o o r b e e l d

Woning van € 250.000,-

Bemiddelingskosten

Gebruikelijk tarief

van gemiddeld 1,85% € 4.625,-

Actie tarief van 1 % € 2.500,-

Uw voordeel € 2.125,-

Woning van € 450.000,-

Bemiddelingskosten
Gebruikelijk tarief

van gemiddeld 1,85% € 8.325,-

Actie tarief van 1 % € 4.500,-

Uw voordeel € 3.825,-

RaboMakelaardij
R A B O M A K E L A A R D I J E E N M A A L A N D E R M A A L

* Deze actie geldt alleen voor woningen in Brummen,Tonden, Zutphen, Eefde, Gorssel, Epse, Joppe, Kring van Dorth, Harfsen, Almen, Steenderen, Baak, Olburgen/Rha,
Bronkhorst,Toldijk, Warnsveld, Vierakker,Wichmond, Laren, Vorden, Hengelo (gld), Empe, Kranenburg, Oeken, Voorst, Keyenborg. Excl.advertentieVpresentatiekosten.
Excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
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