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Geslaagde Oranjeweek in Wichond
"In feite beginnen we over een
paar weken alweer met de voor-
bereidingen voor het Oranje-
feest in 2000 dat ook weer het
laatste weekend van augustus
gehouden zal worden. Eerst
volgt nog op 15 september het
evaluatiegesprek over deze
Oranjeweek", aldus Tonny Nij-
enhuis, sekretaris van het orga-
nisatiecomité. Een feestweek
die onder ideale weersomstan-
digheden plaats vond én vele
varianten kende. Sport, spel,
folklore, toneel noem maar op.

Zaterdagmiddag was er de tradi-
tionele optocht waaraan 13 groe-
pen deelnamen. Het dweilorkest
"Ook Jubal" had Wichmond en
Vierakker al een uur voor de aan-
vang van de optocht in stemming
gebracht door er vrolijk op los te
"dweilen". Veel toeschouwers en
veel waardering voor de praalwa-
gens. De eerste prijs werd gewon-
nen door "Kabouter Plop". Bij de
jeugd waren 23 deelnemers: fiet-
sen, karretjes of gewoon lopen.
Hier ging de eerste prijs naar
"Esmeralda en de klokkenluider".
Aan deze optocht werd verder
muzikale medewerking verleend
door de drumband van "Jubal" en
"EMM", alsmede de muziekkorp-
sen "Concordia" en "Sursum
Corda" uit Vorden, "Nieuw Leven"
uit Steenderen en "Sint Jan" uit de
Keyenburg.
Zaterdagavond werd het feest "
afgerond" met nedewerking van
het dans- en showorkest "Never
Mind". Vrijdag vonden de volks-
spelen plaats. Dat feest begon met
een ballonnenoptocht voor de
jeugd. Die avond was er dansen
met "This Way". Tevens werden de
prijzen uitgereikt van de diverse
wedstrijden en spelletjes die gedu-

SchutterskoningHenk tege reed zaterdagmiddag voorop in de optocht

rende de gehele week plaatsvon-
den.
Een absolute "topper" in deze fees-
tweek het spektaculaire Oranje-
spel waaraan zestien J^ns uit
Wichmond en Vierakk^Pöeelna-
men. De ploegen, bestaande uit
acht man, alsmede een deelnemer
specifiek voor de theorieronde,
kregen heel wat te verstouwen:
klossen verplaatsen, container-
race, balkhangen, om een paar
onderdelen te noemen. Ook veel
belangstelling van de "oudere"
bewoners. Zij genoten in het Lud-
gerusgebouw van "De binder van

het darp". Een toneelspel opge-
voerd door de Deldense toneelver-
eniging.

Uitslagen
Optocht (volwassenen): l Lankhor-
sterstraat-achter met "Kabouter
Plop"; 2 Zooitje Mesjoggert met
"Oom Dagobert"; 3 Ysselweg metv

"De bezige bijtjes".
Jeugd: l "Esmeralda en de klokke
luider"; 2 "Duo Pinotti"; 3 "Bert en
Ernie". Oranjespel: l Boshuisweg
73 punten; 2 Koekoekstraat 66; _
Ysselweg en Jong Vierakker 63; 5
De Wogt 62 punten.

Orienteringsrit: l Heidi Straat-
man; 2 Hubert Bremer; 3 Diana
Arendsen. Schieten vrije baan: l
Wim Regelink; 2 Dick Gr.Tjooi-

man Groot Roessink
(heren): l Derk Pardijs; 2

Gerrit Pardijs; 3 Eddy ter Beest.
Kegelen (dames): l Marina Steen-
blik; 2 Inge Hissink; 3 Dorien Roor-
ding. Trekkerslee: l Charlotte
Bonga; 2 André Derksen; 3 Wim
Regelink. Dogcar (dames): l Ina
Wuestman; 2 Mireille Wenneker;
3 Willemien 't Hooft Spijkerslaan:
l Ben Helmink; 2 Jan Schoenaker;
3 Gerrit Weenk.

Wethouder Boogaard neemt derde biljart in gebruik

Derde biljart voor Uenk

Café Uenk heeft sinds kort een derde wedstrijdbiljart. Dit biljart werd ge-
schonken door de Koninklijke Nederlandse Biljartvereniging nadat de
Vordense seniorenbiljartclub 'Op goed geluk' de noodklok had geluid.
Deze biljartvereniging voor 50-plussers komt elke maandagochtend bij
café Uenk en verzorgingstehuis De Wheme bij elkaar om gezellig een
partijtje te biljarten. Gezien het aantal leden en de ingestelde ledenstop
waren er echter te weinig grote wedstrijdtafels. Nadat bij de gemeente
was aangeklopt voor een subsidie kwam de hulp echter uit een onver-
wachte hoek: de Koninklijke Nederlandse Biljartvereniging bood café
Uenk een wedstrijdtafel aan. Op de foto de heer Sosefvan 'Op goed ge-
luk' (links) en wethouder H. Boogaard die samen het nieuwe biljart van
café Uenk onder toeziend oog van de leden van de Vordense senioren-
biljartvereniging officieel in gebruik nemen.

Startzondag
5 september
in oorpskerk
De vakantie is weer voorbij en
langzaam maar zeker gaan allerlei
zaken weer van start. Zo ook in de
Dorpskerk. Op zondag 5 septem-
ber wordt hier de Startzondag
gehouden. Voorafgaande aan de
kerkdienst kunt u meedoen aan
het gezamelijk ontbijt om 9.00 uur
in de Voorde vooraf aanmelden tel.
551427 (Ria Aartsen).
Om 10.00 uur begint de dienst
voor jong en oud in de Dorpskerk,
waarin de muur of het muurtje
centraal staan. Een gelegenheids-
koor zal enkele liederen vooraf
instuderen. Een groot aantal ver-
enigingen en organisaties zullen
zich presenteren. Na de dienst
kunt u bij hen e.en kijkje nemen
en ideeën opdoen voor activitei-
ten in het winterseizoen. U kunt
ook meedoen aan een aantal acti-
viteiten van zeer uiteenlopende
aard. Voor de jeugd van 4 tot 16
jaar zijn er op hun leeftijd afge-
stemde activiteiten. Dit alles vindt
plaats in en rond de Dorpskerk,
Voorde en schoolplein van de
Dorpsschool.
Natuurlijk is er koffie en limonade
en gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Rond half l is er een geza-
melijk broodmaaltijd broodmaal-
tijd.

VAMC
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert het komend weekend
voor de motorliefhebbers het
inmiddels befaamde 40 Plus week-
end. Dit motortreffen wordt gehou-
den in en rondom het café- restau-
rant "'t Wapen van Medler" aan de
Ruurloseweg tussen Vorden en
Ruurlo. Daar is een goeie kampeer-
accomodatie en een beperkte
mogelijkheid tot kamerreservering
Deelnemers kunnen zich hier vrij-
dag 3 september reeds inschrijven.
Ook bestaat die mogelijkheid nog
op zaterdagmorgen 4 september.
Voor zaterdagmiddag heeft de
organisatie een toertocht uitgezet
met een lengte van 80 kilometer.
Onderweg is een gezellige koffie
stop ingepland. Zaterdagavond is er
voor de 40 plussers eerst een geza-
menlijk diner en bestaat nadien de
mogelijkheid een dansje te maken.
Zondagmorgen 5 september begint
met een stevig ontbijtbuffet. Daar-
na staat er een wedstrijdje kloot-
schieten op het programma. Voor
nadere informatie over dit 40 plus
weekend kan men bellen 0573-
254045. Los van het 40 plus week-
end, organiseert de VAMC "De
Graafschaprijders" zondag 5 sep-
tember eveneens een toertocht
voor 40 plussers (waaraan uiteraard
ook de deelnemers aan het 40 plus
weekend kunnen deelnemen). De
tocht heeft een lengte van 150 kilo-
meter en voert de deelnemers door
het Achterhoekse en Twentse land-
schap. Men kan zich zondagmor-
gen inschrijven bij 't Wapen van
Medler. Wat betreft deze toertocht
kan men voor nadere informatie
bellen 0573- 256638.

Beroepen als predikant
Op zondagmiddag 5 september
zullen onze oud plaatsgenoot Mir-
na Visschers en haar verloofde
Klaas Jelle Edber worden bevestigd
als predikant in de Hervormde
gemeente Uithuizermeerden (Gr.).

Weekenddiensten
ALARMNUMMFRPOLITIi: AMBULANCF. BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur ds. M. Beitier, Gez. startdienst in de
N.H. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 september 10.00 uur ds. J. Schipper, Winterswijk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur ds. M. Beitier, gezamenlijke
Startdienst in de NH Kerk; 19.00 uur ds. J A Antonides, Barchem

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 september 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 5 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 september 17.00 uur woord- en communiedienst.
Zondag 5 september 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
56 september pastoor J. N^rolder, tel. (026) 495 3118 / (0575) 4412 91.

Huisarts
4-5 september UT. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32. Alleen voor
dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bel-
len voor overleg.



Tandarts 4-5 september].], de Kruif. Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 1130-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592.Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (05 75) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De Openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uuren woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen*
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 GN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17,15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
1230 uur en van 13.00 tot 1630 uur, Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 1230 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575)441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T; Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 830-930 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 1330-
20.30 uur, woensdag 1330-1730 uur, donderdag 1330-1730
uur, vrijdag 1330-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 0930-1730 uur; zaterdag van 0930-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 r 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-1230 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-jé info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 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 Vor-
den/ Ruurlo, tel 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, teL (026) 359 99 99.

VOOR DiKi-cn: D K I N ( ; I : N D I : in u.p VAN:
POLITIK - AMBULANCK - B R A N D W K K R u-u-toon 112

POLITIK VORDFN:
da;4 en nacht (0575) 55 12 M b.£.<.*. (055) 368 68 68

BRANDVVTKR: cla^en nacht 1 1 2
AMBUl.ANCF: clair en nacht 1 1 2

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Nieuwe cursussen: innerlijk
genezen (Ruurlo-Almen); cha-
kra-healing (Borculo); yoga
voor beginners en voor 55+
(Vorden); gezondheid (Bar-
chem). Vraag folder. T. en M.
de Gans (0573) 44 11 38

• 'Alderbastend' mooie ka-
lebassen en pompoenen op
de kalebassenmarkt 4 en 5
september van 11.00 tot 18.00
uur bij café-rest. 'de Timme-
rieë', Lochemseweg 16 te
Warnsveld. Verkoop daarna
aan huis bij Jannie Nijkamp,
Lochemseweg 10a, Warnsveld,
tel. (0575) 52 13 16

• Zaterdag 4 september a.s.
vrijmarkt, Rijksstraatweg
Warnsveld. Inl.: (0575) 52 23
30 / 52 29 19

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467222

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor

nelle bestrijding. Tel.
55 32 83, b.g.g. 06-

51106955.

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop

en nieuwe inboedels.
8.00-16.00 uur, zat.

10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Pompoenverkoop Jams en
Chutney. Opbrengst voor een
goed doel w.o. 'Manege zon-
der drempels'. Zaterdagmid-
dag 18 september v.a. 14.00
uur. Barchemseweg 67 te
Ruurlo, tel. (0575) 45 30 90,
fam. Hoeks en Kok

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Yoga voor beginners en
55+. Gratis proefles 7 septem-
ber. 09.00-15.00 uur begin-
ners en 10.45 uur 55+. Slaap-
zak meebrengen. Inl.: Theo de
Gans (0573) 44 11 38

• Te koop: oude koemest,
gehaald of gebracht. H. Brum-
melman, Deldensebroekweg 1,
Vorden

• Jongeman zoekt: zelfstan-
dige woonruimte in Vorden of
omgeving. Tel. (0575) 46 49 72

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding bij bejaarde dame
voor eenmaal per veertien
dagen op dinsdag- of vrijdag-
morgen. Tel. (0573) 45 22 52

• Gevraagd voor één morgen
per week: huishoudelijke
hulp. Mevrouw J.J. Odijk,
Smidsstraat 16, 7251 XS Vor-
den, tel. (0575) 55 31 54

• Vreemde talen in Vorden.
In september beginnen in Vor-
den cursussen Engels, Frans
en Duits. Inlichtingen telefoon
(0575) 55 53 66

Zaterdag 4 september
gaan wij om 12.30 UUF dicht

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

f l j«5 per stuk

VRIJDAG PIEKENDA6

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1,— per 100 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram ff Oj98

Leverworst
100 gram grof of fijn ff Oj

WEEKENDAANBIEDIN6
Magere priklapjes

500 gram ff 7|95
10 Speklapjes

tientje

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 elgengemaakte PIZZA'S f 10,-

Het 'verst' lekker dichtbij.'!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Heerlijke
verse

vlaaien
keuze uit ruim

30 soorten

Aclffirfioekse vlaai
goed voor 12 royale punten,
'n bavaroise met vruchten en boerenjon-

I1IÏ95
voor maar f 15?
O O O S O ö O

Gallee vlaai
'n kleinere kersen bavaroise-
vlaai goed voor 6 punten

voor maar !8?5

o o o o o o o
Geldersche bollen
gevuld met noten, rozijnen,
appel en spijs f 135
por stuk voor l •

Tip van de week:

Hackt ort volkoren
'n lekker meergranenbrood
van zuivere molenmaling JE O 50
deze week l £•

Vers
van uw
verwen-
bakker

Bolussen
volgens oud Gelders recept,
gewoon geweldig lekker f R 00
nu 5 voor | %Jm

Zie ook onze dagaanbiedingen
iedere donderdag 5 braden f 12,95

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,

ledere dag ... vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Contactjes
• 50 soorten snijbloemen
van eigen land. Van eenvou-
dig en goedkoop bosje tot
diverse creaties. Overtuig u
zelf. Schoenaker, Vierakker-
sestraatweg 22, Vierakker, plm.
300 m vanaf het reclmame-
bord Schoenaker

• Kegelclub 'Op Goed Geluk'
zoekt nieuwe leden. Recre-
atief kegelen op de woensdag-
avond bij 'De Boggelaar' van
19.30-22.30 uur. Komt u het
eens geheel vrijblijvend probe-
ren in de maand september

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag v.a. 15.50
uur. Sport- en gezondheids-
studio Vorden. Info tel. (0575)
55 40 91 of (0543) 51 74 67.
(augustus en september judo-
introductielessen)

• Voor de te houden Plein-
markt en veiling kunt u goede-
ren opgeven via tel. 5514867
551961/553081 en 551673

• Te koop: z.g.a.n. Bosch
diepvries, 8 laden, staand,
prijs f 750- (0575) 52 05 91

• Te koop: TV/audiokast
donker eiken, plm. 170 cm
hoog, prijs f 295,- (0575) 52 05
91

• Nutsfloralia Vorden start weer
met een bloemschikcursus
voor beginners en gevorder-
den. De cursus start in oktober.
Voor inlichtingen en opgave
kunt u terecht bij H. Smallegoor,
tel. (0575) 55 32 84

• GEVRAAGD: huishoudelij-
ke hulp voor twee ochtenden
per week Buurt Wildenborch-
seweg (0575) 55 66 90.

• TE KOOP: aardbeien en
aardappelen. F. van Ameron-
gen, Schuttestraat 12, Vorden,
tel. (0575) 55 64 08.



Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij in ons gezin
ons zoontje en broertje

Jelle Bernardus
Gerardus

Jelle is geboren op 23 augus-
tus 1999 met een gewicht van
3550 gram en een lengte van
53 cm.

Bert en Angela
Lichtenberg
Niels en Michelle

De Bongerd 26
7251 CD Vorden
Tel. (0575) 55 34 49

Hartelijk dank aan allen die
hebben bijgedragen, in welke
vorm dan ook, tot het welsla-
gen van ons 40-jarig huwe-
lijksfeest.
Met dankbaarheid denken wij
aan die mooie dag terug.

Henk en Annie
Rouwenhorst-Regelink

Vorden, september 1999

Contact-
jes?
Het

cement
tussen

vraag en
aanbod!

GEVRAAGD:

schoonmaakhulp
(m/v)

± 1 uur, voor de winkel vanaf
18.00 uur op ma. t/m do.

Keurslager Vlogman

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 55 13 21

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruüofts)party's
«• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
•• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huLsdevoorst@universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
EKO Voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Teun Brummelman
&
Annemarie Walgemoet

gaan trouwen op donderdag 9 sep-
tember 1999 om 11.00 uur in gemeen-
tehuis "Huize Ruurlo" te Ruurlo.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
"Kerkemeijer", Ruurloseweg 51 te
Borculo.

Ons adres:
Nieuwenhuishoekweg 1a
7261 NS Ruurlo

%ss®®s«®®®®s®®s®®ss®®®s««®sss$
:

In volle vrede en in de zekerheid van haar geloof, heeft
de Heere op Zijn tijd tot Zich genomen, onze innig
geliefde moeder en oma

ELISABETH BERENDINA
LANGELER-DEKKER

WEDUWE VAN ALBERT JAN LANGELER

op de leeftijd van 88 jaar.

Gerrie t en Henk t

Ermelo: Herman

Toldijk: Jan en Dicky

Vorden: Harmke en Jan

Amstelveen: Bennie en Mini

Ruurlo: Wim t Mariet en Frits

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 26 augustus 1999

Correspondentie-adres:
Familie A.J. Langeler
Russerweg 43, 7229 DC Toldijk

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 30
augustus op de Algemer^Beg raaf plaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze lieve
zwager en oom

HERMAhlAjENHUIS
WEDUWNAAR VAN GERRITJE KLEIN GELTINK

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: G. Klein Geltink-Korenblek

Hengelo: H.G. Fokkink-Klein Geltink

Vorden: T. Teunissen-Klein Geltink

H.J. Bannink

Neven en nichten

Vorden, 24 augustus 1999

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn lieve
moeder, onze schoonmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

ENGELINA BIEREN -
VAN DER MEULEN

SINDS 1954 WEDUWE VAN CORNELIS BIEREN

Amsterdam
1 januari 1906

Vorden:

Haarlem:

Amstelveen:

Amsterdam:

Amsterdam:

Bonaire:

Vorden, "de Wehme"

Vorden
28 augustus 1999

Jantiy Huizinga - Bieren
Eelke Huizinga

Reer Bieren t
Helene Bieren - Selman

Elvi Huizinga
Jaap Admiraal

G//S
Elke Huizinga

Cees Bieren

Anne-Marijcke Bieren

Correspondentie-adres:
J. Huizinga - Bieren, De Horsterkamp 15, 7251 AZ Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 1
september om 15.00 uur in de Usselzaal van het cre-
matorium "Dieren", Imboslaan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

"Geef me
de vijf, slager

Mexicaanse
grillworst,
100 gr

5 gepaneerde 4 AQQ
schnitzels l U

Runderrookvlees,
4 85 gebraden gehakt,

(100 gr. per soort) SAMEN

Kartoffelsalade,
100 gr.

Gemarineerde
filetlapjes,
100 gr.

089 Babi Pangang,
per 100 gr. 169

Hongaarse gehakt
69 Cordon Bleu,

per stuk
LET OP ONZE GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN WE OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN EN OP WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

v,. >>
; 0
l Na lange tijd afwezig te zijn geweest ben ik blij mijn

praktijk weer te kunnen voortzetten.

Voor de vele blijken van medeleven wil ik graag
iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

W.J.C. HAAS, huisarts

Vorden, september 1999

,. . .....

"Toen was het licht, één ster in de nacht"

Geen angst, geen pijn,
zal ervoor jou nog zijn.
Wel verdriet,
om watje achter liet.

Onze lieve strijdlustige en humorvolle zus en schoon-
zuster is gestorven. Zo zullen wij Stiny blijven herinneren.

CHRISTINA HARMINA
HEUVELINK-ADDINK

7 maart 1956 28 augustus 1999

Warnsveld: Gineke en Johan Bosman-Addink
Janneke en Sander
Han en Laura

Hummelo: Jan en Ans Addink-Lensink
Anne
Janni

Vorden: Derk en Wilma Addink-
ten Brinke

Wilco
Patrick

Warnsveld: Johny Addink en
Wendy Zieverink

Warnsveld, 28 augustus 1999

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Zowel de cremehoning Val-
divia als de Lacandona nu met
1,- korting bij Wereldwinkel
Vorden.

• Verhuisd. M.i.v. 28 augustus
zijn wij verhuisd van De Hane-
kamp 2 naar Biesterveld 48,
7251 VT Vorden. Johan en
Bep Kolkman

• TE KOOP: motorscooter.
Yamaha Majesty 250 cc bj. '96.
4800 km. Interessante prijs, tel.
(0573) 452168.

• Laatste week OPRUIMING
bij Wereldwinkel Vorden.

• AFBREKEN - MEENEMEN -
OPRUIMEN 2 houten zomer-
huisjes. Vakoord 't Sikkeler,
Ruurlo, 0573-461221.

Laat uw grafmonument vakkundig
schoonmaken, schuren, repareren
of restaureren!
Voor een vrijlijvende offerte kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Tel: (0575) 552928, b.g.g. 06-23090793

Raam biljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086



GEMEENTE BULLETIN y ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in j uit van
1830 tot 1930 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 1100 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

inhoudaanvrager

Raadhuisstraat, burgemeester en
nabij nr. 6 wethouders van

Vorden

bouwen abri en fietsen-
stalling

OUWVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

Ruurloseweg 48 DJ. Morde

inhoud vrijstelling

vergroten bijgebouw

Schuttestraat 12 F.T. van Amerongen bouwen tunnelkas

vergroten woningde Voornekamp J. Ooyman
2

hetElshoflO J.GAKup

Biesterveld 25 T. Huntink

de Doeschot l J.H. Eisink

bouwen garage/bergruimte

bouwen bergruimte

vergroten garage/ bouwen
bergruimte voorgevel

hoofdgebouw

Vorden

Vorden

VERIGE VERGUNNINGEN

aanvrager inhoud

A. Pellenberg vergunning camping Larensew. l
(de Goldberg)

M.GJ. Pater kleinschalig kamperen (max. 10
kampeermiddelen) op het perceel
Van Lennepweg 6

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

aanvrager

Ruurloseweg, KPN Vastgoed &
t.h.v. kilometer Facilities BV
paal nr. 17.3

inhoud ontvangen op

bouwen basisstation 19-08-1999
voor het GSM-telefoonnet

Biesterveld E. Oosterhoff en bouwen dubbele 24-08-1999
16 en 18 P. van Doesburg woning

Biesterveld C. Lam en bouwen dubbele 24-08-1999
20 en 22 S.T. van Voskuilen woning

Kostedeweg 7 c.v. De Hooge bouwen drie 24-08-1999
Weide/M. Eggink varkensstallen

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 3 tot en met 30 september 1999 ter inzage:

meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer T.J.M. van der Ploeg, Kerkhoflaan 5a, 7251JW Vorden, voor het
oprichten van een inrichting voor de verkoop van houten vakantie
huisjes, op het perceel Kerkhoflaan 5a te Vorden;

2. Installatiebedrij f Wim Bosman, Enkweg 28, 7251 EW Vorden, voor het
verbouwen van een bedrijfspand, op het perceel Enkweg 9 te Vorden;

3. de heer H.G. Brandenbarg, Oude Zutphenseweg 5b, 7251 JP Vorden,
voor het uitbreiden of wijzigen van een tuinbouwbedrijf met bedekte
teelt, op het perceel Oude Zutphenseweg 5b te Vorden.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

/W,ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerpbesluit
Algemene wet bestuursrecht (art 13.4 Wmb en art 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 3 tot en met 30 september 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisie-vergunning voor:

Polycomp b.v.
Handelsweg 7
7251JG Vorden
Handelsweg 7
een rubberbedrijf

STREKKING VAN HET ONTWERP-BESLUTT:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

BEDENKINGEN:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend vóór l oktober 1999.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot l
oktober 1999.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergun-
ning (art 826 Wet milieubeheer en art 333 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt mefll^ang van 3 september tot en met 14 oktober 1999, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer B. Fokkink,
Wiersserbroekweg 16, 7251 LG Vorden, op 25 maart 1991 verleende
milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie E, nummer 130, adres inrichting: Wiers-
serbroekweg 16 te Vorden.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor de productieruimte van
(bruto) 290,6 kilogram NH3, welke wordt over-gedragen aan het agrarisch
bedrijf van de V.O.F. Maalderink, Akkerweg 3, 7021 KK Zelhem.

Tevens zijn 13 dierplaatsen voor respectievelijk 3 melkkoeien en 10 stuks
jongvee (totaal 65,4 kilogram NH3) niet gerealiseerd/aanwezig, zodat de
vergunning voor dat gedeelte is vervallen.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 865,6 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 25% af van 45,3 naar 33,9 mol.

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

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

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

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

is geweest tijdigbedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage-
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 15 oktober 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

EMEENTEHUIS OP 10 SEPTEMBER 1999 GESLOTEN

In verband met het jaarlijkse personeelsuitstapje is het gemeentehuis op
vrijdag 10 september 1999 gesloten.



JJDEIJJKE VERKEERSMAATREGELEN

1. De Lankhorsterstraat is in verband met de aanleg van een fietspad, met uitzondering voor aanwonenden,
afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen van 30 augustus tot en met 9 oktober 1999 of zoveel korter
of langer als nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Het marktplein en de Kerkstraat te Vorden zijn op zondag 5 september 1999 afgesloten voor alle bestuur ders
van voertuigen in verband met creatieve activiteiten;

3. voor het aanbrengen van duikerkruisingen zijn:
- de Lindeseweg tussen de Kostedeweg en de Zomervreugdweg op 7 september 1999;
- de Üeferinkweg tussen de Zomervreugdweg en de Maalderinkweg op 9 september 1999
- de Zelledijk tussen de Vosheuvelweg en de Lindeseweg op 13 september 1999 en
- de Beunkstege tussen de Schuttestraat en de Helderboomsdijk op 15 september 1999 afgesloten voor alle

bestuurders.

OORRANG OP ROTONDES

Rotondes komen we steeds vaker in het verkeer tegen. Dit komt omdat rotondes grote voordelen kennen voor
de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.
de laatste jaren zijn er veel rotondes gekomen met voorrang voor het verkeer óp de rotonde. Maar dat is niet op
alle rotondes. Bij een aantal moet je toch voorrang verlenen aan het verkeer van rechts; de traditionele ver-
keerspleinen. Dat is voor weggebruikers heel verwarrend. Daarom moeten uiterlijk eind 2000 alle rotondes zo
zijn aangepast dat alle bestuurders óp de rotonde voorrang hebben.

De positie van de fietser blijft lastig. Zeker als het gaat om de voorrang. Soms zijn om rotondes vrijliggende fiets-
paden gelegd. De ene keer heeft de fietser op deze paden voorrang, de andere keer niet. Alle gemeenten en pro-
vincies hebben een advies gekregen over deze situatie. Dit geeft aan dat er een duidelijk verschil is tussen roton-
des binnen de bebouwde kom en rotondes buiten de bebouwde kom. Op rotondes binnen de bebouwde kom
moeten fietsers op vrijliggende fietspaden voorrang krijgen en buiten de bebouwde kom moeten fietsers voor-
rang verlenen.
Dit betekent niet dat dit automatisch ook overal geldt. Sommige rotondes zijn namelijk reeds aangelegd en is
de voorrang al geregeld, en op bepaalde rotondes kan een bepaald probleem ervoor zorgen dat de voorrangs-
regeling afwijkt van het advies, blijf daarom vooral letten op de borden en op de haaientanden op de weg. Ver-
geet niet dat voorrang gekregen moet worden en nooit mag worden genomen

afval apart (u
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BEGINT BIJ

Direct al bij het begin van de
oprit aan de Hackforterweg 16
in Wichmond worden wij opge-
wacht door een prachtige hond,
een Golden Retriever, die kwis-
pelstaartend met ons meeloopt
naar de voordeur. Een soort van
welkom dus. "Een hele lieve
hond. Doet niemand kwaad
hoor", zo zegt Gracia Klein Len-
derink, de echtgenote van het
'nieuwbakken' CDA-raadslid
Jan Klein C&nderink, als zij ons
binnen laat voor een kennisma-
kingsgesprek met haar man.

Een rustig, evenwichtig persoon,
zo lijkt het. Iemand die niet zoveel
van allerlei poespas moet hebben.
Meer een type van "doe maar ge-.
woon, dan doe je al gek genoeg".
Later in het gesprek vertelt Jan
Klein Lenderink dat een verhaal in
de krant, wat hem betreft hele-
maal niet hoeft. "Ik begrijp het
wel, het zal wel bij de werkzaam-
heden als raadslid horen. Bij mij
zelf denk ik, bewijs je eerst maar
eens, dan komt de rest vanzelf
wel".

Jan Klein Lenderink wordt dinsdag
31 augustus geïnstalleerd als
raadslid van de Vordense CDA-frac-
tie. Op zich niets bijzonders, ware
het niet dat hij Ria Aartsen, die
zoals bekend onlangs de fractie
heeft verlaten, gaat opvolgen. Ie
mand die de politieke sporen de
afgelopen jaren wel duidelijk in de
plaatselijke politiek heeft ver-
diend.

Jan Klein Lenderink wil niets
weten van het woord 'opvolgen'.
Het is gewoon 'in de plaats van' zo
zegt hij. "Wim Regelink, collega
fractielid, gaat een aantal zaken
behartigen die Ria Aartsen voor-
heen onder haar hoede had. De ga
me bezig houden met wonen, ver-
keer en recreëren. En met name
'verkeer' is nogal een belangrijk
onderwerp hier in de Wichmond-
se samenleving Pas nog de roton-
de die hier is aangelegd, de perike-
len rond het fietspad naar de
sporthal, de verkeerssnelheid.
Kortom dit onderwerp leeft hier
wel", zo zegt hij.
Dat hij ook Vonen' krijgt toebe-
deeld ligt, zoals Jan Klein Lende
rink zelf aangeeft in 'de lijn der
verwachting'. Met wonen in de

Nieuw CDA-raadslid jan Klein Lenderink:

'Ik heb er zin in'

ruimste zin van het woord, ver-
dient hij namelijk zijn dagelijkse
boterham. Hij werkt als projectlei-
der en begeleider bij het bouwbe
drijf Dijkman in Warnsveld.

Wat moeten wij onsdaar bij voor-
stellen?
Jan Klein Lenderink: "Op het mo-
ment dat een bepaalde opdracht
binnen is, ga ik ermee aan de slag.
Een voorbeeld. Een autohandelaar
wil een grote garage laten bou-
wen. Onze mensen gaan aan het
werk en mijn taak is om zo'n pro-
ject te leiden en te begeleiden", zo
legt hij uit.

TIMMERMAN
De interesse in het werken in de
bouw was al in zijn prille jeugd ge
wekt. Zijn vader was timmerman.

Dus ging Jan Klein Lenderink naar

de LTS om ook het vak timmeren
te leren. Daarna volgde de oplei-
ding Bouwkunde aan de MTS in
Deventer. Via een stageperiode
kwam hij terecht bij een architekt
waar hij drie jaar heeft gewerkt
(veel tekenwerk). Wat volgde was
een baan bij de betonafdeling van
de HCI (werkvoorbereiding/pro-
ductiechef).

Toen naar Dijkman als werkvoor-
bereider en uitvoerder, gevolgd
door een 'kort uitstapje' naar de
gemeente Gorssel (bouw- en wo-
ningtoezicht), waarna hij weer bij
Dijkman werd teruggevraagd en
zie de cirkel is rond.

Wanneer je Jan Klein Lenderink
enthousiast over dit bedrijf hoort
praten, dan kan het bijna niet an-
ders of hij gaat hier ook zijn pen-
sioen halen!

Geboren in Vorden, onder de rook
van kasteel Hackfort, kwam hij in
november 1987, na zijn huwelijk
met Gracia (overigens het echt-
paar Klein Lenderink heeft twee
meisjes, Jacobien van 7 jaar en
AnneWil van 4 jaar) in Wichmond
te wonen, in de gemeente Warns-
veld. Na de herindeling in 1989
werd Jan dus weer Vordenaar.

"Eigenlijk ben ik toen de politiek
gaan volgen. Ik volleybalde in die
tijd bij Dash en was geïnteresseerd
in wat er zoal in Vorden leefde. Zo
heb ik op gegeven moment in het
Dorpscentrum een ledenvergade
ring van het CDA bijgewoond. Ik
voelde mij die avond al snel bij de
afdeling thuis. Het paste wel 'aar-
dig' in mijn straatje. Kort daarna
ben ik dan ook lid geworden",
aldus Jan Klein Lenderink.

Hij werd al direct betrokken bij het
samenstellen van het programma
voor de raadsverkiezingen in 1990.
Van het een kwam het ander. In
1992 werd Jan Klein Lenderink in
het bestuur gekozen. Tot vorige
week was hij vicevoorzitter. "Nee
nu niet meer, want wanneer je
raadslid wordt mag je geen be
stuursfunctie meer bekleden".

KANDIDATENLIJST
De afgelopen jaren prijkte de
naam van Jan Klein Lenderink al
een paar keer op de kandidaten-
lijst voor de gemeenteraadsverkie
zingen. Een bescheiden plaats in
1990 (15e) en in 1994 (8e). In 1998
stond hij als zesde op de lijst geno-
teerd. "Toen had ik mij er ook nog
niet op ingesteld dat ik eventueel
gekozen zou kunnen worden. Dat
gevoel kwam pas later. Toen wij
vorig jaar geen wethouder meer Ie
verden en Ria Aartsen daarna kan-
didaat Statenlid werd en uiteinde
lijk in juni jongstleden werd geko-
zen, toen werd het duidelijk dat ze
mij zouden vragen", aldus Jan
Klein Lenderink.

Overigens stelt hij zich er veel van
voor, zijn nieuwe job als raadslid.
"Ik heb er veel zin in. Ik lees veel
over allerlei onderwerpen. Mid-
dels de zogenaamde 'steunfractie'
van het CDA heb ik al wel een beet-
je van de werkzaamheden kunnen
proeven. Niet alles, want de 'gehei-
me' agendapunten worden uiter-
aard niet in de steunfractie behan-
deld".

Dat het CDA vorig jaar als grootste
partij niet terugkeerde in het col-
lege, heeft ook bij Jan Klein Lende
rink kwaad bloed gezet. "In de eer-
ste plaats vonden de besprekingen
buiten ons om plaats. Dat zou het
CDA nooit doen! Bovendien is het
politiek niet goed dat de grootste
partij in de raad geen wethouder
levert. Dat komt ook bij de kiezers
raar over", zo zegt Jan Klein Lende
rink.
Terug naar de dorpskernen Wich-
mond/ Vierakker. Hij zegt het wel-
iswaar niet hardop, maar het kers-
verse raadslid vindt het prachtig
dat hier inmiddels vier raadsleden
vandaan komen. Twee CDA, een
WD en een PvdA raadslid. En wat
hem betreft mogen dat de komen-
de jaren best meer worden!



VÖRÖËif
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en •"$ middags op afspraak.

Ónder bovenstaande titel verschifnt 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 oude-
ren en over het ouderenbeleid in het algemeen.

O U D E R E N

VOORLICHTING OVER BEWEGEN
Op donderdag 14 oktober wordt er
in het Dorpscentrum een lezing
gehouden met als titel Bewe
gen:"Gezond en Gezellig". Deze le-
zing wordt in het kader van "Het
Jaar voor de Ouderen" door de
SWOV aan alle ouderen van Vor-
den aangeboden. Aanvang 14.00
uur. Gaarne in verban met een mi-
nimum aantal deelnemers uw op-
gave vóór l oktober bij de SWOV.

MEER BEWEGEN
VOOR OUDEREN
Meer Bewegen voor Ouderen is
een verzamelnaam voor bewe
gings activiteiten voor mensen
van 55 jaar en ouder. Vanaf maan-
dag l september gaan de volgende
activiteiten van Meer Bewegen van
start.

Gymnastiek
Sporthal "Het Jebbink": Groep
voor dames en heren op dinsdag
9.00 - 9.45 uur. Groep dames op
dinsdag van 10.00 tot 10.45 uur.
Dorpscentrum: 65 jaar en ouder
op woensdag van 09.00 tot 10.15
uur. In Wichmond een groep op
donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in het Withmundi gebouw.

Sport en Spel
In de lessen komen o.a. als sporten
aan bod volleybal, badminton,
vloertennis en koersbal. Sporthal
"Het Jebbink" op maandag van
11.00 tot 12.00 uur.

Volksdansen
Dorpscentrum: woensdag van 9.30
tot 11.00 uur.
In Wichmond/Vierakker dinsdag
van 18.00 tot 19.30 uur in het Lud-
gerus gebouw.

Zwemmen
In het bad van de fysiotherapeut
Jansen v/d Berg maandag van
15.00 tot 15.45 uur en van 16.00 tot
16.45 en op donderdag van 13.30
tot 14.15 uur. Voor meer informa-
tie en opgave voor deelname kunt
U terecht bij het kantoor van de
SWOV.

HOBBYSEIZOEN VAN START
Met ingang van maandag 30 au-
gustus is de hobbyruimte in de

kelder van het Dorpscentrum
weer geopend op maandag- en
woensdagmorgen van 09.00 tot
12.00 uur. Dit is een goede wer-
kruimte met allerhande gereed-
schap, groot en klein, waar men
een hobby kan beoefenen waar
thuis niet de mogelijkheid voor is.
U kunt denken aan bijv. pitrieten,
papierbewerken, houtbewerken,
modelbouw, elektrisch figuurza-
gen, schilderen, koper/zink en
draadwerk. De heren Bekman,
Bruggert en Luichies zijn aanwe-
zig om u te ontvangen en eventu-
eel te ondersteunen. Deelname
kosten bedragen f. 3,— per mor-
gen, incl. koffie; materiaalkosten
zijn voor eigen rekening. Kom
eens kijken of bel voor nadere in-
formatie het kantoor van de
SWOV.

HOBBYBEURS
De voor september geplande hob-
bybeurs gaat wegens gebrek aan
deelnemers niet door.

SPELERS GEZOCHT VOOR SPELLE-
TJES THUIS
Bij een aantal ouderen leeft de
wens om met leeftijdgenoten in
contact te komen om samen eens
een spel (kaarten, rummykub e.d.)
te doen. De vraag is dan echter hoe
ontmoet je die anderen. Wanneer
U zich opgeeft bij ons kantoor
zorgt mw. van Uden ervoorkt u
met elkaar in contact komd

HANDIG IN HUIS
Drukknopen, knopen en haakjes
zijn prima te vervangen door klit-
tenband. Dit materiaal is vooral ge-
schikt voor mensen die nie^Blke
soepele handen hebben oi ias t
hebben van trillende vingers,
waardoor het sluiten van bloes of
overhemd lastig is. Naai het deel
van het klittenband met haakjes
(het harde deel) zo op de kleding
dat het de huid niet raakt. Heel
handig is klittenband aan de bin-
nenkant en een sierknoop aan de
buitenkant. Klittenband mag niet
in de kookwas.

CURSUS ENGELS VOOR BEGIN-
NERS
De Nederlandse Bond voor Platte
landsvrouwen, afdeling Vorden,

organiseert in samenwerking met
de Stichting Welzijn Ouderen
een cursus Engels voor beginners.
Docent dhr.LJ.v.Gulik. Aanvang in
overleg met de deelnemers. Opga-
ve vóór l september bij het kan-
toor van de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 553405 (maandag t/m vrijdag
van 9.00 -12.00 uur).

OPEN TAFEL IN VORDEN
Een Open Tafel is een voorziening
die ouderen (vanaf 55 jaar) de ge
legenheid biedt tegen kostprijs
een maaltijd te gebruiken in gezel-
schap van anderen.
Alleenstaanden komen er vaak
niet aan toe voor zichzelf te koken.
Het is veel werk en je zit maar al-
leen aan tafel. Toch is het belang-
rijk een maal per dag een warme
maaltijd te gebruiken. Een warme
maaltijd verhoogt het gevoel van
welbehagen en is bovendien een
belangrijke aanvulling op de hoe
veelheid vocht die ouderen dage
lijks moeten gebruiken. Het is na-
tuurlijk mogelijk een warme
maaltijd thuis te laten bezorgen,
maar gezelschap aan tafel is dik-
wijls niet te regelen. Bij de Open
Tafel krijgt men beide: een goede
maaltijd en de gelegenheid om an-
deren te ontmoeten. In Vorden
kan men voor de Open Tafel te
recht in de Wehme. In de grote
zaal zorgen vrijwilligers van de
SWOV voor de gedekte tafels, het
rondbrengen van het eten en voor
een gezellige sfeer tijdens de maal-
tijd. Er kan op alle dagen van de
week gebruik gemaakt worden
van deze voorziening, ook op feest-
dagen. Met diëten kan rekening
worden gehouden. Inlichtingen
over aanmelding voor deze Open
Tafel en de wijze van betaling zijn
verkrijgbaar bij de SWOV tijdens
kantooruren.

EIGEN BIJDRAGE
Sinds l januari is de algemene ei-
gen bijdrage voor ziekenfondsver-
zekerden afgeschaft. Dit betekent
dat men geen eigen bijdrage meer
hoeft te betalen voor b.v. bezoek
aan een specialist of opname in
een ziekenhuis. Wel kan men in
1999 van het ziekenfonds nog een
rekening ontvangen voor de medi-

sche hulp die in 1998 is verleend.
Bijvoorbeeld: u heeft in het laatste
kwartaal van 1998 een specialist
bezocht en bij de apotheek medi-
cijnen gehaald. Hiervoor was in
1998 nog de algemene eigen bij-
drage van kracht. Deze eigen bij-
drage wordt dan in 1999 door uw
ziekenfonds bij u in rekening ge
bracht. Thuiszorg is belangrijk
voor mensen die extra hulp nodig
hebben.
Het gaat dan om bijvoorbeeld ver-
pleging, verzorging en huishoude
lijke hulp. Maar ook consultatie
bureaus voor ouders met zuigelin-
gen en peuters, dieetadviezen en
de hulpmiddelen uitleen zijn voor
veel mensen belangrijke voorzie
ningen. Daarom is er een regeling
die er voor zorgt dat iedereen die
dat nodig heeft, van deze voorzie
ningen gebruik kan maken. Om
gebruik te kunnen maken van
thuiszorg, moest u tot voor kort
jaarlijks een toegangsbijdrage be
talen aan de thuiszorginstelling.
Met ingang van l januari 1999 is
die toegangsbijdrage vervallen en
betaalt u voor een aantal vormen
van thuiszorg (zoals verpleging,
verzorging en huishoudelijke
hulp) een inkomensafhankelijke
bijdrage. Voor dieetadviezen en
hulpmiddelenuitleen hoeft u
géén bijdrage te betalen. Het af-
schaffen van de algemene bijdrage
heeft w^financiële gevolgen: de
ziekteko^Riverzekeraars hebben
de nominale premie verhoogd.
De nominale premie is het vaste
bedrag dat u maandelijks aan uw
ziekenfonds mset betalen voor uw
ziekteko^nverzekering. De pre
mie kar^v ziekenfonds verschil-
len. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw ziekenfonds/zorg-
verzekeraar.

LENEN VAN HULPMIDDELEN
Wanneer u door ongeval of ouder-
dom niet goed meer kunt lopen is
het vaak noodzakelijk gebruik te
maken van hulpmiddelen zoals
looprek, elleboogkrukken enz.
Ook bij de thuisverzorging van
een zieke zijn dikwijls hulpmidde
len nodig: toiletverhoger, onder-
steek, ledikantverhogers of een po-
stoel. Iedereen kan deze hulpmid-

delen lenen bij een thuiszorgwin-
kel. Het is, zoals in voorgaand arti-
kel reeds vermeld, sinds januari
1999 niet meer nodig lid te zijn
van de Vereniging Kruiswerk. Op
vertoon van een legitimatiebewijs
kunt u de gewenste artikelen gra-
tis meekrijgen voor maximaal 2x
dertien weken. Daarna moet u ko-
pen of huren. Niet alle artikelen
zijn te leen: urinaal, bedzeil en
drinkbeker b.v. zijn alleen via koop
verkrijgbaar. Leden van de Veren-
ging Kruiswerk Oost-Gelderland
(lidmaatschap f 14,00 per jaar) krij-
gen op veel artikelen korting. Voor
Vorden is de dichtstbijzijnde Zorg-
winkel in Zutphen, Laarstraat 15.
Openingstijden: ma 13.30 tot 17.30
uur, di t/m vr 9.30 tot 17.30 uur en
za 13.00 17.00 uur.
Het is verstandig om vóór u naar
Zutphen gaat even te bellen of het
gewenste artikel in voorraad is. Tel
: 0900- 8806.
Voor het afhalen van de artikelen
kunt u een beroep doen op de vrij-
willigers van de SWOV. Zij vragen
hiervoor een km-vergoeding.

THUISTEST
U bent 60+, u hebt een fijn huis,
een tuin, u fietst, u gaat met va-
kantie, kortom u geniet van het Ie
ven en zou wel wensen dat het zo
eeuwig door kon gaan. Helaas is
dat niet zo. Vroeg of laat komt er
een tijd waarin u minder kunt dan
voorheen en de vraag bij u opkomt
of u op den duur nog wel in uw ei-
gen huis kunt blijven wonen. Ge
lukkig kart dat met öhkele aanpas-
singen meestal wel, maar dan
moeten deze wel voor het te laat is
uitgevoerd worden. Om ouderen
een idee te geven waar het wonen
en de woonomgeving aan moeten
voldoen om zolang mogelijk thuis
te blijven is er een Thuistest ont-
wikkeld. Deze test omvat een aan-
tal vragen over uw woon- en leefsi-
tuatie.
Als u deze vragen beantwoordt
kunt u zelf beoordelen of u uw
huis moet aanpassen aan de toe
komstige leefsituatie of dat u er re
kening mee moet houden tijdig
naar een andere woonruimte uit
te kijken. De Thuistest is verkrijg-
baar bij de SWOV.

Hans Thijs winnaar van
ronde van Wichmond
Op woensdag 25 augustus werd
de Rabo ronde van Wich nmond
verreden dit keer eens met zeer
mooi fietsweer. Er werd gestart
met de Rabo dikke banden race
er waren ± 15 vertrekkers in 3
leeftijd catergorieën.

Bij de jeugd kreeg een ieder toe
schouwer spontaan een wieier-
hart, mannetjes op zeer kleine
fietsjes met een grote vlag reden
heel knap de wedstrijd uit en kre
gen na afloop een echte huldiging
met bloemen en een ereschavot al-
tijd mooi om te zien, ze wilden al-
leen prof worden.

Om 18.00 uur startten de cyclod-
portieven met vele favorieten alles
bleef bij elkaar met als uiteindelij-
ke winnaar Hans Thijs uit Wier-
den. Deze kreeg na een felle dema-

rage in de laatste ronde een kleine
voorsprong en behield deze tot
aan de streep. Na de cyclo's ver-
trokken de veteranen voor hun 50
km.

Een spannende wedstrijd met een
zeer spannende finale winnaar
werd Gij s Nederlot uit Woerden
voor Ron Smit uit Haarlem deze
oud Nederlands kampioen klopte
Rudi Peters uit Wichmond, die
netjes 3e werd.

Uitslagen cydosportieven
Ie Hans Thijs - Wierden, 2e Marti
Fransen - Heteren, 3e Pascal Arts -
Ede, 8e Ralf Vos RTV- Zutphen, 15e
Andre Bargeman RTV-Vorden, 18e
Mar tij n Verstege RW - Hengelo
(Gld.). Veteranen Ie Gijs Nederlof-
Woerden, 2e Ron Smit - Haarlem,
3e Rudi Peters - Wichmond.

Wielersport

In Deventer stonden afgelopen
zondag enkele RTVers aan de start
bij een criterium voor Cyclo's en
veteranen over 60 km. De RTV had
de gehele wedstrijd renners van
voren halfcourse ontstonden er
een kopgroep van 4 renners daar
achter een groep van drie renners
met daarin 2 RTVers Wim Bosman
en Reynold Harmsen ze behaalden
een 5e en een 6e plaats. Rudi Peter
behaalde in deze cours een 13e
plaats. Ook Jan Weevers RTV lid en
behorend bij de Nederlandse ATB
top reed op zondag 29 augustus
een zeer goede wedstrijd in Berg-
schenkhoek. In een 2 uur durende
cours werd Weevers knap 2e ach-
ter Bart Brentjes. Hij liet de gehele
Nederlandse top achter zich Bart
Brentjes was deze dag onverslaan-
baar. Ook RTV Junior Arne Korneg-
oor doet het goed dit jaar hij zeker
van voren rijden, in de nationale
wedstrijden staat Arne de laatste
weken veelal op het Ereschavot.

Nieuwe groenteboer op
Vordense weekmarkt

Sinds twee weken heeft Vorden een nieuwe groenteboer op de vrijdag-
markt. Het gaat hier om fruithandel Huusken. Even poseren voor de fo-
tograaf was er afgelopen vrijdag niet bij. Zo druk hadden ze het. De fo-
tograaf van Weekblad Contact moest het dan ook met een actie foto
doen.



ch Voor het einde van dit MILLENNIUM hebben we nog
VIER maanden om U te VERRASSEN

en dat GAAN we ook DOEN!
oh

AHHUISWUN
DIVERSE SOORTEN
1 liter

3,95van 5,95 voor

GEPANEERDE
SCHNITZEL

kg van 23,90 voor

AH SINAAS-
APPELSAP

f,491 liter nu

KLEENEX 3-LAABS
TOILEPAPIER
3 halen 2 betalen

van 17,97 voor 11,98

NECTARINES
bak 750 gram

van 2,99 voor f,49

PER LA MILD
KOFFIE SNF
500 gram

4,99van 6,19 voor

Dat is leuk l

Alle moeders en vaders krijgen van ALBERTHEIJN HENGELO (G)
een gratis foto (formaat 18x27 cm) van hun baby geboren in 1999
op vertoon van de bonuskaart en tegen inlevering van een negatief
van hun keuze

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo oh

ALCOHOLNftRSLAVING
Zo'n 80% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 60 jaar drinkt wel eens alcohol. Alcohol biedt ook vergetel-
heTfl. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met relaties, thuis of op heiwerk, als je seksueel geweld wilt vergeten. Mede
daarom heeft zo'n 10 procent van de mannen en vrouwei^rankproblemen. Men drinkt vaak te
veel. Gevolg: verkeersdoden, vrouwenmishandeling, kap^B huwelijken,
verslonsing, enz. Herkent u iets? Vraag tijdig hulp.

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID
Postbus 5103, 3502 JC Utrecht. Telefoon (030) 297 11 97

Weekendhulp
gevraagd

vanaf 15 jaar

PR PIL'
DE Fl ETSSPECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het )cbbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bol hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (claj; en n a c h t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

2.000.000 mensen
met een

spijsverterings-
ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

nationale actie
vluchtelingen Kosovo

ARTSEN ZONDER GRENZEN
KERKEN IN AKTIE/SOH

MEMISA MENSEN IN NOOD
NEDERLANDSE RODE KRUIS NOVIB
TEAR FUND TERRE DES HOMMES

UNICEF NEDERLAND
STICHTING VLUCHTELING

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
HULPORGANISAT IES

Den Haag

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK l
[TULLAMORE DEW FLORIJN CB of

LTR VOOR DE ESSEN
PRIJS VAN 70CL
LTR VOOR 349«

+ 10 ROCKS

LTR VAN 1895
VOOR 1595
+ 10 ROCKS

£J' —".'•*it

AMARETTO
FLORINO

70CL VAN 1995
VOOR 1695

+ 10 ROCKS

r

AMAMTTO.
FLOino 4

ROCCA

COGNAC
DUPONT VS

70CL VAN 3295
VOOR 2795

(pcach, meloii of grapefruit)
GORTER

JACHTBITTER
70CL VAN 1895

VOOR 1595
+ 10 ROCKS

70CL VAN 1595
VOOR 1295
+ 10 ROCKS

VSOP
VAN 4495

VOOR 3895
+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

VAT 69 WHISKY
LTR VAN 3295

VOOR 2695
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 11 september 1999



2.300 gulden voor Turkije

Dat de afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen van de GLTO niet alleen be-
gaan is met de land- en tuinbouw bleek afgelopen week tijdens de Coun-
try Living Fair. Bezoekers van de fair konden bij de stand van de GLTO het
gewicht raden van een koe met kal f. De opbrengst van het gewicht schat-
ten ging naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Voorzitterjan
Borgman van de GLTO overhandigde afgelopen donderdag het geldbe-
drag op symbolische wijze aan burgemeester E.J.C. Kamerling. Het 'ge-
wicht schatten ' leverde in totaal f2304,- op.

Racefiets voor Mombarg

De Rabobank in Graafschap
West heeft een trainingsfiets
beschikbaar gesteld voor Arjan
Mombarg. Het is niet gebruike-
lijk dat de Rabobank aan indi-
viduele sponsoring doet, maar
directeur J. Krooi wilde dit keer
graag een uitzondering maken.
De uitstekende prestaties van
Arjan Mombarg en zijn recente
uitverkiezing voor de Neder-
landse skeelerploeg rechtvaar-
digden volgens hem een bijzon-
dere aktie. Ook Belumink Twee-
wielers was graag bereid om
aan deze geste mee te werken.
Zo kon bij Gazelle in Dieren een
fraaie racefiets worden besteld
in de kleuren van de beide
sponsors van de sploeg, Free-
wheel Sport en Recreatie en
transportbedrijf Ecotrans uit
Zelhem.

Vorige week maandag vonden in
Oostende de Europese Kampioen-
schappen skeeleren plaats. De Be-
gische kustplaats vormde de gehe-
le week het decor voor zowel de
korte als de lange afstanden. Arjan
Mombarg ging maandagavond
van start op het hoofdnummer
van het EK, de marathon. Hij was
een van de 12 nederlanders die
deel uitmaakte van de groep van
80 skeeleraars, waar onder andere
ook veel Italianen en Fransen.

Bondscoach Jan Eise
had de rijders tevoren op hart
gedrukt vooral te blijven volgen.
De ervaringen van de afgelopen ja-
ren hadden namelijk geleerd dat
de Nederlanders in dit internatio-
nale geweld weinig in de melk te
brokkelen hadden.

Dit keer ging het echter beter dan
verwacht. De Nederlanders kon-
den het tempo goed volgen. Na ver-
loop van tijd ontstond er een kop-
groep van 10 man, waarin zich
ook de bekende maratonschaatser
Rene Ruitenberg bevond, die uit-
eindelijk 9e werd .De Nederlanders
nestelden zich op de kop van het
peloton en drukten zodoende het
tempo. Arjan Smit ontsnapte uit
het peloton met in zijn voetspoor
een Sloveen en Arjan Mombarg.
Mombarg liet de Sloveen het werk
doen en 'jumpte' vervolgens in
zijn eentje naar Smit. Gezamenlijk
gingen de Nederlanders op de
streep af. Uiteindelijk leverde dit
Mombarg een uitstekende 12e
plaats op.

De Ie jaars A-rijder uit de ploeg
van Ecotrans/Free-wheel was zeer
tevreden met zijn klassering. Ook
de bondscoach complimenteerde
Mombarg met het feit dat hij als
nieuweling in het A-peloton zo
goed had gepresteerd.

Voetbal

Vorden - Vios Beltrum 4-5
Vorden is in de competitie 1999-
2000 ingedeeld in de 4 klasse G. In
verband met festiviteiten te Bel-
trum is de wedstrijd een week ver-
vroegd. Door deze verschuiving
miste Vorden 4 basisspelers, die
nog met vakantie zijn. P. Jansen,
de voormalige trainer van Vorden,
is thans trainer van Vios Beltrum,
waardoor de wedstrijd een extra

lading kreeg. Vios ging met drie
punten naar huis, alhoewel een
puntendeling de verhouding beter
had weergegeven.
Vios kwam goed uit de startblok-
ken en zette de Vordense defensie
onder druk. Het kreeg enkele kan-
sen, die onbenut bleven. In de 19
minuut was het dan toch raak.
Een vrije trap van Scharrenborg
werd door Tammel fraai binnen
gekopt. Vorden werd hierdoor
wakker geschud en begon sterker
te voetballen, voornamelijk via het

middenveld. Een dubbele combi-
natie tussen Sandor Verkijk en Rob
Enzerink werd door Sandor goed
afgerond. Hij liet de Beltrumse
keeper kansloos en beide ploegen
stonden weer op gelijke hoogte.
Dit duurde echter maar 5 minu-
ten, want in de 27e minuut later
wederom Tammel te scoren voor
Vios. Dit wederom uit een spelher-
vatting 2-1. Drie minuten later
werd een buitenspelval van Vor-
den omzeild en wist Vios op 1-3 te
komen. Hierna kreeg Vorden het
betere van het spel en kwam Vios
er nauwelijks meer aan te pas. Vor-
den kreeg kansen via Sandor Ver-
kijk en Dennis Wentink, maar nog
steeds stond het scorebord op 1-3.
In de 41e minuut begon Hugo van
Ditshuizen aan een solo en oog in
oog met de keeper legde hij de bal
breed op Ronnie de beus die de bal
voor het intikken had 2-3. Nog
voor rust wist Vorden op gelijke
hoogte te komen . Na een combi-
natie met Ronnie de Beus schoot
Rob Enzerink de bal onhoudbaar
achter de doelman. Met 3-3 gingen
beide ploegen rusten. Na rust had
Vios hun systeem aangepast aan
Vorden. Dit betekende dat Dennis
Wentink en Rob Enzerink weinig
ruimte kregen tot opbouw vanuit
het middenveld. Vios kreeg enkele
goede kansen, maar wisten daar-
uit niet te scoren. Het was Vorden
dat uit de eerste kans in de tweede
helft scoorde. Na voorbereidend
werk van Ronnie de Beus trof ro-
nald Visser doel en bracht daar-
mee de stand op 4-3 voor Vorden.
Vooral de corners van Vios waren
erg gevaarlijk. Dit leidde in de 55e
minuut tot de gelijkmaker door
Klein Gunnewiek. In de 78e mi-
nuut wist Vios wederom uit een
corner te scoren. Dit keer was het
Baten die daarmee Vios op voor-
sprong bracht. Vorden speeld hier-
na alles of niets en kreeg goede
kansen via Erwin Hengeveld en
Dennis Wentink. Hengeveld
schoot rakelings over en Wentink
zag zijn vrije trap via de handen
van de keeper en de lat over gaan.
Vorden wist niet meer te scoren en
verloor daarmee het eerste het eer-
ste compitie-duel, waar een gelijk-
spel zeker rechtvaardig zou zijn
geweest. Komende week is Vorden
vrij. De eerst volgende wedstrijd is
uit tegen Bonefatius Boys.

Programma
Oeken Dl - Vorden Dl, Vorden D2 -
Be Quick Dl, Vorden El - WHCZ
E2, Vorden E2 - AZC E2, Warns-
veldse Boys E3, Vorden E3, Brum-
men E4 - Vorden E4, Be Quick F2 -
Vorden F2, Vorden Fl - Dierense
Boys Fl, Vorden F4 - Almen F2, Vor-
den F5 - Gaz. Nieuwl. F4, Vorden
Al - Dierense Boys A2, Vorden BI -
Ratti BI, Vorden Cl - WHCZ C4,
Vorden l -Vrij, Vorden 2 - RKZVC 2,
Vorden 3 - Keyenb. Boys 2, Zutpha-
nia 3 - Vorden 5, Vorden 6 - Soccii.

Programma Ratti
Ratti 5 - CJVers 5, Vorden BI - Ratti
BI, Ratti Cl - SVBV Cl, Ratti l - SHE
l, Warnsveldse Boys 5 - Ratti 2,
Ratti 3 - Dierense Boys 5, OBW 10 -
Ratti 4, Dames l - BWO 2.

Programma Socii
Socii 1-WHCZ l, AZC 4-Socii 3, AD
4-Socii 2, Brummen 5-Socii 4, Vor-
den 6-Socii 5, Be Quick B2-Socii BI,
Socii E-St. Joris E, Socii F-Wolfers-
veen F.

Duivensport

PVVorden
Dit weekend stond de wedvlucht
vanaf Tessenderioo op het pro-
gramma over eenafstand van circa
140 kilometer. De uitslag was als
volgt: G en H. Boesveld l, 6,7,19; C.
Bruinsma 2, 4, 15, 18, 20; A en A
Winkels 3, 9,13; J. Burgers 5, 8; H.
Eykelkamp 11; Roy Eykelkamp 12,
16; J. Meyer 14; H. Stokkink 17.

Paardensport

LR en PC de Graafschap
Zaterdag 28 augustus was de Leva-

de in Ermelo dit zijn de Neder-
landse kampioenschappen voor.
Ponies, hier mocht het viertal van
PC de Graafschap aan deelnemen.
Ze werden dan wel geen kampioen
maar wel Reverve kampioen. Het
viertal onder leiding van. Jorien
Heuvelink bestaat uit. Marina Go-
tenk met Goof, Carlijn Slijkhuis

met Gorby, Anne-marie met Kor-
negoor met Lisecco, Marieke Ros-
sel met Sonja, Leonie Pol met Star-
light. Ook Bart Hartman met Sissy
mocht deelnemen bij het springen
klasse L. De eerste ronde ging het
goed O strafpunten, maar in de ba-
rage kreeg hij een weigering.

W DA VORDEN
SEPTEMBER
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

l HVG dorp Vorden: Fietstocht
l HVG Linde: „Zelfverdediging

en weerbaarheid"
l ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 HSV de Snoekbaars:

Seniorwedstrijden
8 Welfare: Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
8 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

11 Open Monumentendag
11 Volksfeest Veldwij k
14 ANBO: Fietsdagtocht, info

552747 of 552255.
14 KBO Soosmiddag.
15 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 HVG Dorp Vorden: Lezing ge

heugentraining
16 HVG Wildenborch bingo
16 PCOB in de Wehme
18 Klein Axen Roger Runkwist
19 VRTC de Graafschaprijders:

Herfsttoertocht
19 Fietstocht Ündese Volksfeest
23 Ton^kivond ündese

VoJVest
24 Vogelschiet ündese Volksfeest
25 Volksspelen en dansavond Lin-

dese Volksfeest
22 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 BejJ^enkring Dorpscentrum
22 Welfare 25 jaar in Vorden
25 Kastelenwandeltocht vanaf

Dorpscentrum

26 HSV de Snoekbaars: Ledenwed-
strijd Vorden / Hengelo

28 KBO Soosmiddag
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

OKTOBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

6 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

6 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)

6 HVG Linde, videofilm over
vroeger

7 HVG Wildenborch, ds. Beitier
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 HSV de Snoekbaars, Afsluiting

wedstrijd senioren
12 KBO Gewone soosmiddag
13 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Klein Axen, lezing Carien Riet-

berg
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 Welfare Handwerkmiddag

Wehme
20 HVG dorp dhr. Zeilstra over

handschriften
21 PCOB in de Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
26 KBO, Gewone soosmiddag
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lo-

chem
27 HVG dorp, RingrfTïddag in Lo-

chem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

Cortumme wint Zomerrit
H.J. Cortumme uit de Toldijk
heeft zondagmiddag in de A-
klasse de Zomerrit (oriente-
ringsrit) op zijn naam geschre-
ven. Deze rit, georganiseerd
door "De Graafschaprijders"
was uitgezet door Bert Regelink
en Harry Horsting. De lengte
bedroeg 53 kilometer. Start en
finish waren bij het pannekoe-
kenhuis "Kranenburg".

De uitslagen waren: A- Klasse: l
HJ. Cortumme, Toldijk 39 straf-

punten; 2 J.Have, Gorredijk 40; 3
P.J. van Huffelen, Epe 49. B-Klasse:
l GJ. te Veldhuis, Halle 70 straf-
punten; 2 G. Siemes, Zutphen 123;
3 R.Pit, Pesse 124. C-Klasse(leden): l
R.Ehrhardt, Hoogeveen 91; 2 M.
Maalderink, Toldijk 92;3 G.van
Veldhuizen, Vorden 130.
C-Klasse(niet* leden): l MA. Veld-
huis, Wijhe 120; 2 W.Wisselink,
Halle 185; 3 B. Vrielink, Borne 210
strafpunten. De laatste rit
(Herfstrit) staat gepland voor 21
november.

Stephan Braakhekke
kampioen in Superklasse
In de door de VAMC "De Graaf-
schaprijders" georganiseerde
wedstrijd, is Stephan Braakhek-
ke zaterdagmiddag kampioen
geworden in de Superklasse.

Met nog één wedstrijd te gaan (18
september) is Stephan met een
toaal van 192 punten onbereik-
baar geworden voor Erwin Plek-
kenpol. Dat komt hem overigens
bijzonder goed uit want begin sep-
tember neemt Stephan Braakhek-
ke in Portugal deel aan de interna-
tionale motorzesdaagse.

Bij de recreanten was er zaterdag
voor de vierde maal in dit seizoen
een nieuwe totaal winnaar. Cees
Kooien, na een 2e plek in de eerste

manche en een overwinning in de
tweede, mocht zich winnaar noe-
men in deze recreantenklasse.
Johan Braakhekke kon de eerste
mancheoverwinning niet doorzet-
ten en moest in de tweede heat
ook nog André Schoemaker voor
laten gaan. André viel in de eerste
manche over een steen, waardoor
hij in die heat een slecht resultaat
boekte. Desondanks kan hem de
titel bijna niet meer ontgaan.

Uitslagen: Superklasse: l Stephan
Braakhekke 40 punten; 2 Wienand
Hoenink 34. Recreanten: l Cees
Kooien 37 punten; 2 Johan Braak-
hekke 35; 3 AndiC Schoemaker 27;
4 Robert v.d. Tweel 26; 5 Joop Wu-
estenenk 26 punten.



Je proeft het in ons volkoren, tarwewit, roggebrood,

pain de campagne, baguettes, vezelbruin, croissants,

krentenbollen, tarwe/rogge, viergranen en al ons andere

versgebakken brood.

Om zelf te oordelen, is er een proef pakket: l krentenbol,

l volkorenbol, l wit pistoletje, l croissant en l muesli-

bol; 5 verschillende smaken van het lekkerste graan,

vers gebakken voor ontbijt óf lunch.

Proefpakket
nu voor:

ƒ2;95
* * *

Oogstvlaai f 10,00
* * * * *IOE6E VOGELS:

Harde broodjes f 0,25 / Croissants f 0,75
* * * * *ZATERDAG VROEGE VOGELS:

SEPTEMBER

MAANDTOPPER
NIEUWE KLEUREN D'IMAGO VERF

Onze vernieuwde D'imago verfcollectie is een plaatje.

De nieuwste kleuren, keurig voor u gerangschikt waardoor kiezen

een waar feest wordt

Nu tijdelijk de bijbehorende kleurenwaaier voor slechts ƒ 14,95

MET EXTRA ƒ 10,- KORTING*

' Dit bedrag verdient u terug bij uw
eerstvolgende D'imago verf aankoop,
m.b. v. de coupon in de waaier.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
(Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000

Volop gratis
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BI N N ENZON WERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

Contacfy'es:
hef cement

tussen vraag

en aanbod

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03 BOVAC

Partij van de Arbeid
De Partij van de Arbeid organiseert op 6 sep-
tember aanstaande een openbaar Politiek Café
in het Dorpscentrum te Vorden met als thema
"Leefbaarheid op het platteland".
Aanvang 20.00 uur. Naast genodigden, zoals politie-
ke partijen, ondernemingsvereniging en vakbonden
is iedereen welkom.

Sprekers zijn deze avond de heer H. Boogaard, wet-
houder gemeente Vorden en Piet Bijl, lid Provinciale
Staten van Gelderland.

Heeft u belangstelling voor gemeentepolitiek, dan
heeft u nu de gelegenheid om met onze gasten en de
wethouder te praten.

Lid worden? Tel.: (0575) 55 44 86 (tussen 18.00-
19.00 uur)

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

*.• Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
» Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizenga^^3

7227 DN^Bjk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Gaat u de tuin veranderen?
Kom vrijblijvend eens kijken naar

ONDERGRONDSE SPROEIINSTALLATIE (modeltuin aanwezig).

Bij aankoop van vijverfolie 0,5 en 1,0 mm dikte,
zuurstofplanten gratis

Voor afwerking van uw tuin: stenen, keien, plantringen, palisaden, enz. enz.
(wordt gratis thuis bezorgd).

Worteldoek voorkomt doorgroei van onkruid

Wilt u geen vijver en toch wat water?
Dan hebben wij obelisken, monoliten, waterbronnen, enz. bijpassende

_ pompen leverbaar. Kom vrijblijvend eens kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

ledere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lek-
ker visje In verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd

VERS VAN 'T MES
Tevens ledere week in de aanbieding:
GezinszaK kibbeling

è 50O gram •

+ GRATIS saus

Tot ziens ledere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in bed atelier

-MML* 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

HET JAAR 2025
Een sprookje: Er was eens een meisje Wllhelmina. Geboren op een boer-
derij in Vorden. Ze groeide op tot een heel mooi meisje: meisjesclubs,
zondagsschool, zusjes trouwden. Zij dacht: De blijf alleen. Toen kwam hij.
Hij trouwde bij haar in. Ze kregen vijf mooie kinderen. De speelden in
een heel grote zandbak voor het huis. En achter het huis kwam een mooi
meertje, daar konden die kinderen zwemmen leren, vissen, roeien, zei-
lend surfen met anderen kinderen saam.
De kinderen gingen de grote wereld in. Ze gingen naar Amerika op va-
kantie, er kwamen hele groepen jonge Amerikaantjes bij de plas kampe-
ren en jongeren uit Oost Europa en uit Schotland. En groepen padvin-
ders en schoolkinderen. Ze zongen bij het kampvuur en de camping.
Moeder genoot ervan.
Er kwamen moeders en grootmoeders met kinderen kamperen. Er kwam
een zandbak, een schommel, een wip-wap en een duikplank. De vaders,
de opa's konden vissen, zwemmen en zonnen. Dat was lekker. Ze zaten
bij elkaar, tevreden kijkend naar het kroost. Ze hadden er geen kind aan.
Ze spraken tegen elkaar: "Het is hier net een klein paradijsje. Een sprook-
je. Waarom ver weg trekken met vakantie. Wij komen volgend jaar
terug!"

Het was te mooi. Er waren boze mensen. Die wilden die groepen padvin-
ders en die schoolklassen op hun eigen grote camping en die moeders
met hun kinderen in hun kantine en kampwinkel waar ze lekkere ijsjes
kopen en patat.
Zij klaagden saam bij de burgemeester en die stuurde de politie om te
gaan tellen bij de kampeerboeren. De gemeenteraad praatte lang en
breed en besloot toen zonder te stemmen eensgezind - dat moet kunnen
- van de eerste tot de laatste vakantie mogen er maximaal 15 gezinnen
kamperen bij de kampeerboeren in Vorden. En die schoolklassen en die
groepen padvinders en uitwisseling van jongeren dan? Och, dat moet na
zoveel jaren toch ook kunnen.

Onze campingmoeder blij. En de kinderen juichten, plonsten en spartel-
den vrij. Nee, zeiden de boze mensen van de Recron, dat mag niet. Wij
gaan naar de rechters. En die rechters bladerden in dikke boeken. Daar
stond niets over kinderen en gezinsplaatsen. Daar staat dat de boeren in
een korte periode vijftien kampeerplaatsen mogen hebben. Maar wat is
een korte periode? Vier maanden in het jaar zoals de gemeente Vorden
besliste of tien weken? En daar staat niets over padvinders en school-
klassen. Als jullie die graag willen ontvangen, zei de commissie van be-
roep, dan stuur je de kampeergasten maar weg.
En die burgemeester bang voor die boze mensen van de grote campings
stuurde een ambtenaar en die telde heel secuur. Naast die tenten en ca-
ravans (16 in getal, één teveel) telde hij al de kindertenten en ool^fe bij
de buurman die het huis naast ons huurde en onder een dikke beraKlrie
tentjes had staan. Zo kwam hij op 34 kampeerplaatsen.
Hij maakte een snelle optelsom. Dat zijn er 19 te veel en dat keer f 250,-
boete... Dat is dan f4.750,- omdat u niet naar de wet luistert. Dat was voor
onze moeder om ziek van te worden. Zij stuurde de andere dag haar in-
getrouwde knecht naar mevrouw de wethouder met een lijst rnAplle
namen van de zestien gezinnen en de geplaatste tenten en de naaH^an
de familie die het huis van opa naast ons huurde en de tenten onder de
dikke boom had staan.

Die mevrouw de wethouder deed heel geruststellend. "O ja, ik heb ook
kinderen. In Frankrijk slapen die ook in een aparte tent. De ambtenaar
deed zijn werk... Maar wij zorgen voor het gemeentebeleid". Geruststel-
lend bracht de campingknecht de boodschap over.
Maar de ijver van de ambtenaar was groot. Een week later kwam een
dikke brief. Er waren twee tentjes van het aantal afgetrokken. Bleef er
een boete van f 4.250.- over. En mocht het volgend jaar weer gebeuren
dan zou de boete kunnen oplopen tot f 20.000,- en zelfs sluiting van de
camping. Onderaan de brief stond een stempel van de burgemeester.
Verslagen lieten ze daarop alle moeders en vaders, opa's en oma's deze
ontstellend boze brief lezen. Niemand die het begreep. Nooit ergens an-
ders zoiets beleefd. Geen kinderen in Vorden? Waarom geen ge-
zinsplaatsen? Dat is toch op de echte campings wel het geval. Bij het af-
scheid wat droevig... tot volgend jaar? Niet meer in Vorden. Er zijn twee
campings met honderden plaatsen gesloten. Daar bouwt men nu luxe va-
kantievilla's. Maar niet voor moeders met graag een strandje en in het
water spelende kinderen.

Onze campingmoeder verdrietig. Eerst dik vierduizend boete betalen als
straf voor te veel kinderen. En dan geen kinderen meer? Daar 20 jaar naar
toegewerkt. Alle plezier bedorven.

Alleen nog vutters en bejaarden? Die hebben ze graag op andere boeren-
erven. Daar hebben ze liever geen vragende kinderen die overal hun wijs-
neusjes in steken en de varkens en de koeien willen aaien, willen helpen
met melken, kalfjes voeren, trekker rijden. Dat is nog zo 't vroeger was.
Maar hier rond het water, zonder kinderen, onvoorstelbaar! Grijze haren
ervan krijgen? Nee, die had ze al. En zo'n burgemeester en die wethou-
ders en raadsleden, hebben die geen kinderen? Is zo'n ambtenaar de
baas?
Hoe dit verhaaltje, dit sprookje afloopt? Of het een echt mooi sprookje
wordt met een happy end? Over 25 jaar, als in Vorden alle boeren zijn
weggesaneerd - we een groot park hebben - dan weten we hoe het is af-
gelopen.

Henk Graaskamp
Ruurloseweg 46
Vorden

Gratis bus naar
World Cup
Zijspannen Assen
Zondag 5 september wordt de
World Cup Zijspannen verreden
op het TT circuit Assen. De Vor-
dense bakkenist Koen Kruip met
rijder Wim Vermijemeren uit
Geertruidenberg rijden deze wed-
strijd mee door middel van een
wildcard. 's Morgens vertrekt er
een gratis bus vanaf de Herberg in
Vorden. Opgeven t/m vrijdag 3 sep-
tember ook bij de Herberg in Vor-
den. Maximaal 50 personen en
vol=vol. Voor maximaal 50 perso-
nen. Voor verdere informatie bel
0575-555297.

Rotary fietst voor
Wilhelminafonds
Rotaryclub 't Kwartier van Zut-
phen houdt zondag 12 september
een fietstocht langs de kastelen
van Vorden. Deze achtkastelen-
tocht een lengte van ongeveer 35
kilometer.
De opbrengst van deze fietstocht is
bestemd voor het Koningin Wil-
helminafonds voor de kankerbe
strijding. De start van de tocht is
op het Kerkplein. Voor meer infor-
matie kan men bellen met Jos Her-
wers, tel. (0575) 46 22 44.

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Oranjeloop
Wat ooit begon als een kermis-
loop, heet thans de "Oranjeloop"
Een hardloopwedstrijd over re-
spectievelijk 5 en 10 kilometer die
altijd daags na de Oranjefestivitei-
ten in Wichmond/ Vierakker
wordt gehouden. De organisatie is
in handen van de sportvereniging
"Socia". Tevens vond er deze zon-
dagmiddag een spelletjes dag
plaats, welke werd georganiseerd
door de jeugdcommissie van
Socia. De jeugd tussen de zes en 15
jaar was in grote getale opkomen
dagen en vermaakte zich opper-
best.
Uitslag Oranjeloop 5 kilometer: l
P. Makkink 19 minuten en 6 se
conden; 2 R.Wiskamp 19.24; 3
B.Smeltink 19.32; 4 M. Roording
19.36; 5 E.Makkink 19.54. De
dames M. Grotenhuis en D. Rou-
wen waren in een tijd van 25.35 de
snelsten. 10 kilometer: l R. Sepk-
schoor 35 minuten en 27 secon-
den; 2 A.Overkamp 39.24; 3
A.Hendriks 40.05; 4 G.Markvoort
40.28; 5 H.Rouveen 41.42. A.Hulze
bosch was in een tijd van 51 minu-
ten en 23 seconden de snelste
dame.

Fietspuzzeltocht
De Oranjecommissie Medlertol or-
ganiseerde zondagmiddag een
fietstocht, waarbij onderweg aller-
lei opdrachten uitgevoerd moes-
ten worden. De rit had een lengte
van 20 kilometer. Er waren 40
deelnemers. De eerste prijs ging
met 230 punten naar de groep
Knoef (Burgemeester Galleestraat);
2 groep Groot Jebbink-Knoef 170; 3
groep Harry Nijenhuis 140. De poe
delprijs ging naar de groep Smale
met 80 punten.

MIDDENSTANDAVONDSCHOOL
ZUTPHEN

(een vestiging van het IMVO te Hendrik Ido Ambacht)

Middenstand AOV
(ALGEMENE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN)

AOV, hét vestigingsdiploma voor: detailhandel,
ambacht, dienstverlening, vervoer, horeca en

ambulante handel.

Aanvang cursus: 20 september a.s.

Inlichtingen:

A. Hoogkamp, tel. (0575) 52 16 42
A.Krist, tel. (0573) 25 30 13

in het oog
springend .

Dat doet drukwerk alieen
indien er alle aandacht en
zorg aan is besteed. Waarbij
technische en vakbekwame
kennis hand in hand gaan en
ingespeeld wordt OP de
specifieke wensen van u!
Wii maken in het oog springend
drukwerk, en het
is steeds weer een uitdaging
om kennis en vakmanschap
om te zetten in een uitstekend
resultaat!

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 567378 - E-mail: info@waevers.nl - ISDN 557370

KWALITA 'DE BUURMAN'
S T I C H T I N C t H H t N O f C A F f T A BI V S

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Vanaf 31 augustus 1999 zijn wij
dinsdags weer gesloten.

Tevens zijn wij op zoek naar

schoonmakers m/v
voor ± 14 uur

per week.

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.



Marktvereniging Vorden
ACTIEMARKT

Op vrijdag 3 september zal er wederom een enveloppenactie worden gehouden
waarbij vele waardebonnen worden uitgereikt.

Tegen inlevering van een ontvangen waardebon kan iedereen een artikel uitzoeken.
Voor deze actie zullen ongeveer 400 prijzen beschikbaar

worden gesteld. Het bestuur.

2 bos chrysanten

bol chrysant

bos zonnebloemen

DE VALEWEIDE bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

oogstrelend

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Door geavanceer-
de apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van uw

drukwerk.

Wij ziin daarin uw
partner.

CtüTinCMTHOUOM

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551086

BBS 557378 - ISDN 55737O
E-mall: wre«vers@w««v«rs.nl

http://www.w*«v«rm-nl

Nieuw KRAKATOU
grof volkoren met hele korrel

per stuk nu voor
85

Rum-rozifneiivlaai
nu 10 95

m

Vrijdag

Wadden-rozijnenbrood
fijn volkoren met rozijntjes

595
•
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Met ingang van 8 september zijn wij ook op woensdagmiddag GEOPEND.

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

< O - D A N <HN C
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL

: info@citylkJo.nl

NeyerMind
City to City

"Riff The road ahesrd

Club Adventure
P.RM.Band

Crystal Dream

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders de gehele avond gratis entree

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Modeshows bij Modecentrum Teunissen
Aanstaande vrijdag en zaterdag kunt u genieten van één van de modeshows voor dames en heren.
Mannequins en dressmen showen de beste modellen uit de ruime collectie van modecentrum Teunissen.

Showtijden: vrijdag 3 september

zaterdag 4 september

10.00 uur
en 14.00 uur

10.00 uur
en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren. Eén telefoontje is genoeg.
0573-451438

fhööecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22

Telefoon (0573) 45 14 38



Unieke samenwerking slagers
Slagerij Rodenburg aan de
Dorpsstraat 34 in Vorden sluit
op zaterdag 4 september de
winkel. Rodenburg gaat zich
vanaf die datum helemaal rich-
ten op het slachten en verwer-
ken van het vlees.

"Wij willen allereerst onze trouwe
klanten sinds 1985 bedanken. Van
een kleine winkel, kleine worst-
makerij en een kleine slachtplaats
zijn wij - na 14 jaar - een bedrijf dat
uit z'n jasje is gegroeid. Niet qua
ruimte wel qua werk", leggen Jan
en Nel Rodenburg uit. "Dank zij
onze klanten zijn we groot gewor-
den en daar zijn we best trots op.
Maar door de grote urendruk
moest er iets veranderen. Omdat
er steeds minder zelfslachtende
slagers zijn, wordt het bij ons 'ach-
ter' steeds drukker.
Wij willen de klant graag een eer-
lijk stukje kwaliteit bieden en vin-
den het zelf slachten daarom een
'must'. Wij kennen onze leveran-
ciers en weten waar ons product
vandaan komt. Maar teveel werk
en teveel uren zorgt ervoor dat er-
gens je aandacht verslapt. Om dat
te voorkomen zochten wij naar
een oplossing". Uitbreiden met de
wetenschap dat er tot 2010 niet in
Vorden gebouwd mag worden be-
tekende een groot risico voor Jan
en Nel Rodenburg. "Na de gesprek-
ken met Dick en Hetty Vlogman
zijn wij ervan overtuigd dat een
bundeling van krachten iedereen
ten goede komt", aldus Jan en Nel
Rodenburg.

Ambachtmensen
Er mag gerust gesproken worden
over een unieke samenwerking
tussen twee ambachtsmensen. Jan
en Nel Rodenburg: "Wij kopen ge

zamenlijk in en bij ons wordt ge
slacht: bijvoorbeeld de Vordense
Varkensrug zal -volgens ons recept
- bij Dick en Hetty Vlogman te
koop zijn en een aanvulling wor-
den op hun assortiment.
Wij bundelen onze krachten én
onze producten en hopen dat de
klant - weliswaar in een andere
winkel - dat vertrouwde stukje
kwaliteit blijft kopen. Samen pro-
beren we het beste te kiezen. Maar
als men iets mist, dan kan men
daar gerust naar vragen.
Alleen samen met de klant wordt
deze nieuwe opzet een succes".
"Voor kerstpakketten,

cuepartijen, 'n half varken of een
huisslachting kan men gewoon bij
ons terecht. Wij wensen Dick en
Hetty veel succes, ook voor hen is
het even wennen. En de klanten
willen we bedanken voor 14 onge
looflijk leuke winkeljaren", aldus
Jan en Nel Rodenburg.

Kwaliteit
In Vorden kent u Keurslagerij Vlog-
man al 37 jaar als een vertrouwd
adres voor vlees, vleeswaren, spe
cialiteiten uit de grill, maaltijden
en salades.
Nu de samenwerking met Roden-

burg een feit is, betekent dat voor
veel Vordenaren een verandering
van slager.
"Mensen die al jaren trouwe klant
waren bij Rodenburg verwelko-
men we nu van harte in onze zaak
aan de Zutphenseweg", aldus Dick
en Hetty Vlogman. Rodenburg
gaat achter de schermen meehel-
pen aan de productie van lekker
vlees en fijne vleeswaren.
"Uiteraard vindt u in de toonbank
alleen die producten waar we als
Keurslager helemaal achter staan.
Op die manier maken we gebruik
van ell^rs sterke kanten", zeggen
Dick ^^ketty Vlogman.

Zelfstandig
Een Keurslager is een zelfstandige
ondernemer die is aangesloten bij
de Nederlandse Vereniging van
Keurslagers. "Het is plezierig wan-
neer een organisatie als de Keur-
slagersvereniging over je schouder
meekijkt en je scherp en enthou-
siast houdt. Dat betekent dat we
ons moeten houden aan de ge
maakte afspraken over hygiëne,
kwaliteit, assortiment, presentatie
en klantvriendelijkheid", aldus
Dick en Hetty Vlogman. U herkent
de Keurslager aan de bekende rode
K met de kroon. Bij een Keurslager
vindt u een grote keus aan specia-
liteiten, altijd leuke acties en bij-
voorbeeld het gratis consumenten-
blad "Koken met de Keurslager".

Spaaractie
Vanaf 6 september tot en met 2 ok-
tober ontvangt u bij Keurslager
Vlogman bij iedere op maandag,
dinsdag of woensdag bestede 5
gulden een stempel. Is de stern-
kaart vol dan heeft u bij inlevering
recht op 10% korting op uw eerst-
volgende aankoop.
Of u krijgt een handig rugzakje
gratis! "We zijn de klant graag van
dienst met lekker vlees, fijne vlees-
waren, smakelijke salades en altijd
een deskundig en vriendelijk ad-
vies. Om te weten wat we wekelijks
voor smakelijke verrassingen te
bieden, verwijzen wij naar de ad-
vertentie in het Contact!", aldus
Dick en Hetty Vlogman.

Openingstijden
Vanaf 6 september is Keurslager
Vlogman op maandagmorgen ge
sloten en op woensdagmiddag ge
opend.

Biei ons
in an Achterhoek
"lej meugt zaoterdag "t gres ok wel 's maaien", zei Willemien,"iej
kont t'r haos een loonwarker veur inhuurn, zo hoge steet 't". Herbert
zuchtten 's een keer diepe. "Dat kan jao helemaols neet, 'k hebbe
Bart beloafd da'k um zol helpen met 't ophaaln van een beeld uut
Limburg. Da's veur de kerke op 'n Kranenberg, veur dat heiligenbeel-
denmuseum. Maor 'k zal prebeern maondagaovend wat an 't gres te
doen".

Den zaoterdag ging Herbert met nog drie sterke kearls nao Maas-
bracht. Daor had de commisie van de Antonius kerke een mooi beeld
evonnen. Een holten Maria-beeld van zo'n twee-en-een halve meter
heugte. Dat konnen ze veur niks in bruukleen kriegen. Maor in de
kerke van Maasbracht kwammen zee d'r al gauw achter dat ze veur
niks waarn ekommen. 't Beeld was helemaols van eikenholt emaakt
en zo zwaor dat zee 't nog gin centimeter van de plaatse konnen
kriegn. Hadn ze 's maans maor een spekpannekoeke egetn inplaatse
van een beschuutjen met jam dan was 't meschien nog wat ewodn.
Meneer pastoor was een beste man maor had schienbaor gin zinne
umme hulpe te haaln. Zo gingen ze met leage hande op huus an.

Twee wekke later gingen ze d'r weer nao too, now met 8 kearls met
spierballen. En die kregen 't beeld van zo'n vierhonderd kilo op 'n an-
hanger. Anekommen op 'n Kranenberg stonnen daor een stel luu kla-
or umme 't beeld in de kerke op de plaatse te helpen. Too dat klaor
was trakteern de veurzitter van de stichting op een dikke pannekoe
ke in 't restaurant tegenoaver de kerke

Weer in huus ekommen veteln Herbert zien wederwaardigheden an
Willemien. Ni'jsgierig at vrouwluu bunt wol zee ok wel 's een keer in
de kerke kiekn. "Dat kan", zei Herbert,"maor dan mo'j toch wachten
tot volgende wekke zaoterdag. Dan is t'r de Open Monumentendag en
veur die geleagenheid wilt ze "open huis" holn in de kerke op 'n Kra-
nenberg. Dan kont de luu zien wat t'r al biej mekare egaard is veur
dat museum. Nog maor pas heb ze een paar hele mooie beelden ekre
gen die Augustinus en Norbertius veur mot steln.Die konnen wodn
ekoch deur de schenking van een parochielid. Zo zuutjesan begint 't
t'r toch wel wat op te liekn da'w hier een mooi heiligenbeeldenmu-
seum kriegt da'j wieter naans in't land ziet as allene biej ons in d'n
Achterhoek."

H. Leestman

ADVERTVEN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Organisatie Country Living Fair in Vorden tevreden over aantal bezoekers:

23.000 bezoekers op fair

Presdlla Udink van Home and Garden kijkt tevreden terug op de Country Living Fair die vorige week gehou-
den werd op de weide voor Kasteel Vorden. In totaal kwamen er 23.000 bezoekers op het evenement af. "Dat is
vierduizend meer dan vorig jaar. We hadden dit jaar natuurlijk ongelooflijke mazzel met het weer. Verder viel
ons op dat de tent van de plaatselijke afdeling van de Gelderse I^nd- en Tuinbouworganistie het heel goed
deed. We zitten er dan ook aan te denken op de Country Living Fair volgend jaar iets minder Engels te maken
en meer het accent te leggen op het oerhollandse", aldus Presdlla Udink.



| v.o.f.
^_ s c h o o r s t e e n vee g bed r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé arbeids-

bemiddelaar in Oost-Nederland, zowel in de agrarische

sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek,

groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw en loon-

en grondverzet. Voor enkele melkvee- en varkenshouderij-

bedrijven zoeken wij parttime medewerkers. Het is ook

mogelijk bij twee of drie bedrijven te werken, zodat een

fulltime functie ontstaat. Bovendien zoeken wij voor enke-

le moderne varkenshouderijbedrijven een fulltime mede-

werker voor alle voorkomende werkzaamheden. Een LAS-

of MAS-opleiding is vereist. Enige ervaring is een pre. Het

betreft in de meeste gevallen een vast dienstverband.

De betaling is in alle gevallen conform CAO

landbouw. Zin in een goedbetaalde en afwis-

selende baan? Bel voor meer informatie

René Pot, 0900 - 9896.

Arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Aannemingsbedrijf

Eggengoor BV
vraagt voor spoedige indiensttreding:

ervaren machinist
voor hydraulische rupsgraafmachine

assistent-uitzetter
(leeftijd tot 20 jaar)

trekkerchauffeurs
voor ons project:
Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

Sollicitaties kunt u richten aan:
Eggengoor BV Grond- Water- en Wegenbouw
Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk
Telefoon (0523) 21 62 12

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

maandag 13 september
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur

DEELNEMERS:

Banketbakkerij

Bloembinderij

Bruidsjaponnen

Bruidsheren
Drukkerij

Fotograaf
Juwelier

Kapsalon

Opticien

Reisbureau
Trouwvervoer

Piet Jansen

Fred Hietbrink

Covers
Walle Tempelman
Wevo-druk

F. Bulten

Slotboom

Unique

Van Duin

de Larke

Zaal open 18.45 uur

Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje kunt u de presentatie

bewonderen van de deelnemende bedrijven

Toegangsprijs f 17.50 (inclusief consumptie en gebak)

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling
en reserveer tijdig uw
kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. (0575) 51 44 18

BRAM'S PARIS
J E A N S
alle maten, diverse lengte's

ijfuthlerm
i u t p h e n

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

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575)55 10 10

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

SNIKKERS

Energleweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

Nu uitzoeken deze herfst planten!
Grote schaduwgevende bomen
o.a. • Beuken in soorten

• Tulpenbomen
• Lindebomen
• Notenbomen
• Moseiken
• Esdooras
• Leilindes
• Dakplatanen

N.B. Iets te vieren: wij hebben cadeaubonnen voor u

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

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



KI-service Ferti-Plus
in Varssel van start Holtslag kiest voor keukens

Gerrit Ruiterkamp (42) uit Hen-
gelo (G) en Max van de Kerkhof
(31) woonachtig in Ruurlo star-
ten per l september met hun
bedrijf Ferti-Plus. Vanuit de lo-
katie aan de Sarinkdijk in de
Hengelose buurtschap Varssel
start het tweetal haar Kunstma-
tige Inseminatie aktiviteiten
richting veehouders. Zowel Rui-
terkamp als Van de Kerkhof
waren tot voor kort werkzaam
als inseminatoren bij de Coöpe-
ratieve Rundveeverbetering
Delta. Het tweetal is hun parti-
culiere aktiviteiten opgestart
met als doelstelling om een
extra toegevoegde waarde te
zijn voor de rundveehouders.
"We proberen de KI-service
door de bril van de veehouder
te bekijken", zo is de mening
van het tweetal toegedaan.

Van de Kerkhof en Ruiterkamp
vinden dat ze met hun ervaring
voor een toegevoegde waarde kun-
nen zorgen voor de veehouders.
"Om de veehouders een optimale
service te kunnen bieden en de
concurrentie met de bedrijven aan
te gaan die zelf hun koeien isemi-
neren moeten wij meer kunnen
bieden dan alleen het drachtig
maken van koeien", aldus Van de
Kerkhof. "Zo gaan we duidelijk in
twee tijdblokken per dag de koei-
en insemineren om een zo opti-
maal mogelijk drachtigheidsresul-
taat te kunnen boeken. We draai-
en namelijk een vroege route
vanaf zeven uur 's morgens en een
late route vanaf 's middags half
drie. Daarmee verruimen we dui-
delijk de inseminatietijdstippen
per dag. Daarnaast maken we tijd
vrij voor foktechnische adviezen
richting veehouders en bieden we
drachtigheidscontroles aan door
middel van scannen en 'opvoelen'.

De particuliere KI-service Ferti-
Plus heeft sperma op voorraad van
diverse fokkerij-organisaties en
sperma-importeurs. "Veehouders
met een eigen spermavat gebrui-
ken veelal sperma van verschillen-
de organisaties. Ze hebben soms
voor veel geld aan sperma in voor-
raad van foktechnisch hoogwaar-
dige stieren. Voor veehouders zon-
der 'vat' moet sperma worden ge-
reserveerd en betalen daarvoor ad-
ministratie- en distributiekosten
bij de reguliere KI-organisatie. Wij
kunnen echter de stieren uit voor-
raad en zonder administratiekos-
ten leveren. Voor bedrijven die zelf
insemineren bieden wij ook onze
aktiviteiten aan door middel van
bezorgen van sperma", zo om-
schrijft Ruiterkamp de werkzaam-
heden van Ferti-Plus.

Het tweetal heeft momenteel ne-
gentig rundveehouderijbedrijven
in hun werkgebied dat zich glo-
baal uitstrekt over de g^^ente
Hengelo (G), Vorden, Steenaeren,
Borculo, Ruurlo en het Eibergse
kerkdorp Beltrum bereid gevon-
den om van de aktiviteiten van
Ferti-Plus gebruik te gaan
Ruiterkamp en Van de
hebben zeer resent afspraken ge
maakt met De Graafschap Dieren-
artsen over een samenwerking op
het gebied van vruchtbaarheid bij
de veehouderijbedrijven. "Het is
de bedoeling dat we maandelijks
overleg hebben met De Graaf-
schap Dierenartsen en dan actueel
kunnen inspelen op bepaalde
vruchtbaarheidsaspecten binnen
bedrijven als de veehouder daar-
om vraagt. Voor veehouders die
geen gebruik maken van De Graaf-
schap Dierenartsen verwijzen we
de veehouder naar zijn eigen die-
renartsenpraktijk", aldus Van de
Kerkhof.

't ïïmpke weer van start
Nu de buitenzwembaden zo
langzamerhand met hun activi-
teiten gaan stoppen, gaan de
overdekte zwembaden binnen-
kort weer open. Zo ook in Bor-
culo, waar "t Timpke" (sportac-
commodatie) op 6 september
zijn voordeur openzwaait voor
het publiek.

Op die dag starten meteen alle
activiteiten die er normaal gespro-
ken georganiseerd worden. Dat
geldt voor recreatief zwemmen
(start 6 september): maandag,
woensdag, vrijdag en zondag kan
men hiervoor 's morgens terecht;
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag in de avonduren; woens-
dag ook 's middags. Aquajogging
(start 6 september): op de maan-
dagavond is de beschikbare tijd
reeds volgeboekt. Men kan zich
nog opgeven voor woensdag- en
donderdagmorgen. Meer Bewegen
voor Ouderen (start 6 september):
op maandag- en woensdagmor-
gen. Ouder en kind zwemmen

(start 10 september): op de vrijdag-
morgen. Schoolzwemmen (start 7
september): dinsdag- en donder-
dagmiddag. Squashen (start 6 sep-
tember): op alle werkdagen 's mor-
gens tot halverwege de middag.
Tijdens het weekend zijn tijden
beschikbaar tijdens het openstel-
lingsrooster recreatief zwemmen
en waterpolowedstrijden.

Zwemles (start 6 september): alle
leerlingen die met zwemles begin-
nen hebben inmiddels bericht
gehad. Had uw kind wel geplaatst
moeten worden, maar u hebt daar
•geen bericht van ontvangen, dan
kunt u contact met "'t Timpke"
opnemen, telefoon (045) 27 22 71.

Dit nummer geldt ook voor het
verkrijgen van meer informatie
over de activiteiten. De zwemles
voor volwassenen start op woens-
dag 8 september. Deelnemers die
in april gestopt zijn, kunnen op
deze datum automatisch weer
starten.

Het vijftig jaar oude familiebe-
drijf Holtslag stoot zijn afde-
ling bouwmaterialen af; het
ruim honderdjarige BouwCen-
ter ECB uit Eibergen neemt de
bouwmaterialen van Holtslag
over en opent tevens een Bouw-
Center Shop. Beide bedrijven
kozen voor een assortiments-
verbreding aan de ene kant en
specialisatie aan de andere
kant vanuit de behoefte aan
een bredere dienstverlening
naar de hedendaagse klant. De
overname heeft geen gevolgen
voor de werkgelegenheid.

De centrale vestiging van Holtslag
aan de Spoorstraat te Ruurlo
wordt de derde vestiging van ECB.
Dit bedrijf levert ook, vanuit Eiber-
gen en Üchtenvoorde, het comple-
te assortiment bouw-, hout- en
plaatmaterialen.
Per l september biedt Holtslag
alles op het gebied van keukens,
sanitair, wand- en vloertegels,
muursteen, rolluiken en zonwe
ring. De twee bedrijven bieden
elkaar waar mogelijk de nodige
ondersteuning en maken gebruik
van beider expertise vanuit de
gedachtengang dat gezonde

samenwerking meer oplevert dan
de som der delen.
ECB opent op korte termijn een
Bouwcenter Shop. Deze biedt de
klant onder meer het ondersteu-
nend gereedschap en afbouwma-
teriaal.
Daarmee ontstaat een volwaardig
servicebed voor zowel de inciden-
tele als de professionele bouwer.
Zes van de acht personeelsleden
van Holtslag blijven in de bouw-
materialen actief, nu en dan
onder de vlag van ECB. Daarmee
brengen zij het totaal aantal
medewerkers op vierendertig.

Milenniumbruidsshow in
de Hanzehof in Zutphen
Voor bruidsparen dien in 2000
elkaar het Jawoord geven is de
bruidsshow op maandagavond
13 september in de Hanzehof te
Zutphen het moment om zich
te oriënteren. Tijdens deze
unieke bruidsshow is vooral
aandacht voor de exclusieve
modellen van Bruidsmode Se-
lectief No. l, Jolie, Ladybird, GX.
Bridel Fashion en diverse bui-
tenlandse ontwerpers.

Geheel nieuw in deze millenni-
umcollectie zijn jassen en jasjes
die over de bruidsjapon gedragen
worden en gemaakt zijn van rag-
fijne organza. Dit is een bijna glas-
achtige stof doorschijnend met
een weerkaatsing als kristel.
Dit nieuwe millennium mag
Bruidsmode Covers Zutphen het
vignet van 'Bruidsmode Selectief
No. l' voeren. Hiertoe behoren be-
trouwbare speciaalzaken van ex-
clusieve bruidsmode. De zeer kri-
tisch geselecteerde modellen van
Bruidsmode Selectie No. l zijn al-
leen bij die aangesloten winkels te
koop. Zij zijn allen aangesloten bij
de stichting Mitex Garantiefonds.
Een reden te meer om uw keuze

bij Bruidsmode Covers Zutphen te
maken en verzekerd te zijn van
een goed advies, gunstige prijs, ga-
rantie en vakkundig maatwerk.

De nieuwste mode voor de brui-
degom wordt geshowd uit de col-
lectie van Walle Tempelman man-
nenmode, zodat tezamen met de
bruidskinderkleding uit de Co-
vers-collectie een goed totaalbeeld
ontstaat. Bruid, bruidegom en
bruidskinderen kunnen allen vak-
kundig gekapt worden door Uni-
que Coiffure die voor deze show de
kapsels en make-up verzorgt. Pas-
send bij deze fraaie kleding ver-
zorgt Fred Hietbrink (veelvuldig
kampioen) bijzonder fraaie bruids-
boeketten.
Gildefotograaf Fred Bulten zal
zeker foto's van dit geheel maken,
zoals hij anders vele bruidsrepor-
tages op zijn vakkundige wijze ver-
zorgt. De bruidsparen zullen ver-
rast ziy^door de exclusieve mon-
turen<^Pbctie van het Huis Rinck.
Voor een verzorgde trouwkaart
staat Wevo-druk u graag terzijde
met originele ideeën.
Tongstrelend zijn de bruidstaarten
van Pie^ansen die ook steeds wat

te proeven bij zich heeft. Bruidspa-
ren zijn steeds weer verrrast om-
trent de ruimte in een echte Oldti-
mer zoals de Citroen Traction
Avant van 'de Larke' die in de Han-
zehof te bewonderen is. Juwelier
Slotboom, waarvan diverse gou-
den colliers en andere sieraden
worden geshowd, is tevens met
een fraaie collectie trouwringen
aanwezig. Is het niet heerlijk zo'n
enerverende trouwdag met een
fantastische huwelijksreis te be-
kronen? Bij reisbureau Van Duin
hebben ze leuke tips hiervoor.

De Vonk verhuist
Ruim 18 jaar lang was de Evangeli-
sche boekhandel 'de Vonk' geves-
tigd in een pand aan de Warns-
veldseweg.
Daar gaat nu verandering in
komen. Er is een geweldig pand ge-
vonden aan de Nieuwstadkerk-
steeg in de binnenstad. Zaterdag 4
september gaat de boekhandel
open. U bent van harte welkom
om een kijkje te nemen in het
nieuwe pand. De koffie staat klaar.
Het nieuwe adres: Nieuwstadkerk-
steeg 15, 7201 NH Zutphen. Ons
nieuwe telefoonnummer: (0575)
51 09 33.

Kattenfeest bij 'de Heikamp'

Op feestelijke wijze zijn de Tour
des Chats aktiviteiten bij Pan-
nekoekboerderij "de Hei-
kamp", Cactuskwekerij "Anny
Cactus" en de Doolhof afgeslo-
ten. De winnaars van de Ballon-
nen-, kleurplaat- en KattenCol-
lagewedstrijd werden verast
met Kattenpannenkoeken, Cac-
tusbekers en Doolhofspelletjes.
Voor de winnaar van de ballon-
nenwedstrijd was er zelfs een
horloge.

De deskundige jury vond het een
moeilijke taak om te kiezen uit de
honderden ingeleverde kleurpla-

ten en werkstukken. Over het
geheel was men erg onder de
indruk van de kwaliteit van de
gemaakte werken. Wegens aan-
houdend succes zullen een aantal
katten-attracties tot en met de
herfstvakanties aanblijven. Bij
Pannekoekboerderij "de Hei-
kamp" kan men nog steeds lachen
bij de Kattenschutting waarbij kin-
deren zich kunnen "vermommen"
als Kat. Ook kunnen ze griezelen
en sluipen door een kattenlappen-
labyrint en allerlei ontdekkingen
doen en natuurlijk smullen van
een speciale Katten-pannenkoek.
Uitslag kattenkleurplaten wed-

strijd tot 4 jaar: Berend Betting 3
jaar Ruurlo. Tot 7 jaar: Marco van
der Vlies 6 jaar Ridderkerk. Tot 10
jaar: Jodieten Bokkel 7 jaar Zel-
hem. Tot 12 jaar: Maaike Eekma 10
jaar Ruurlo. Katten Collage wed-
strijd: Jury: Kunstenaresses Jeanet
van der Helm en Ingrid Lommer-
se, Jordy Eekma 4 jaar Ruurlo,
Mare Rietberg 5 jaar Mariënvelde,
Riane van der Heijden 8 jaar Ruur-
lo, Fleur Wieggers 9 jaar Zieuwent.
Ballonnenwedstrijd: Meting vol-
gens Beste Boek van de Weg, Wout
Bongers 6 jaar Ruurlo. Gevonden
door M.Snippe, Bladderswijk o.z.
141, 7885 TK Klazienaveen.



therapeutische, leef-
biologisch-dynamisch

Trading
begeert een winkel m natuur-
voedingsariikekn en staat op de
vrydagmarki ü l/orden.

service is er een bezorg-
dienst op dinsdag en vrijdag.

verzorgen wij dan groenten- en

"Bttvóor inlichtingen en een
assortimentslijst
tettfoon/fax (0575) 554202

Vijfsprong
Traing

Keoordweg 2 • Vonten • Tel. (0575) 55 42 02

Voor een ruim assortimeni
(Deerlijke biologische levensmiddelen
* kaas van koe, geit en schaap
* diverse rassen aardappelen
* veel verse groenten en fruit
* diverse broodsoorten zoals zuurdesem
* en vooral onze onvolprezen kmrk
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van Od.OO tot 1230 uur
woensdag van 00.00 tot 1230 uw-

en 14.00 tot 1S.OO mr
zaterdag van O&.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de warkt

K.I. service
Tel. band:
Fax:

0575-560276
0575-502710
0575-560816^

FertiP/ws
Vanaf l september kunt u uw tochtige koeien
opgeven via telefoon

0575-502710

Laat

uw

druk-

werk

onze

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

MENU

ROUWWERK

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551086

BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weev«rs@we«vers.nl

http://www.weevera.nl

ZWEMBAD SQUASHBlSPORTHAL

Haartoseweg 10 7271 BT Borculo Telefoon 0545-27 22 71

't Timpke gaat weer open!
MAANDAG 6 SEPTEMBER 1999

ACTIVITEITEN:
** Recreatief Zwemmen ** Squash ** Zwemles
** Aquajogging ** Ouder en Kind zwemmen

** Meer Bewegen Voor Ouderen
INFORMATIE 0545 - 272 271

Z/'e ook artikel elders in deze krant.

vergeet
ze niet!
Geef voor de vergeten

vluchtelingen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ROMIYKDMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo
(GW.) • TeL/fax (0575) 467437 Ma.
t/m vr. geopend van 17.00-19.30

uurZa. van 10.00-17.00 uur

DE VONK
evangelische
boekhandel

GAAT
VERHUIZEN

Vanaf 4 september is ons
adres:
Nieuwstads-
kerksteeg 15
72O1 NHZutphen
Tel (O575) 51 O9 33
Fax (O575) 51 09 36

mspirereqjie moaesnows
op woensdag 1 en
donderdag 2 september

U bent hartelijk welkom tijdens onze modeshows

op woensdag 1 en donderdag 2 september.

We presenteren de leukste dames- en herenmode

van het nieuwe najaar.

U ziet mode voor werk, uitgaan, sportief buiten zijn en

ontspanning thuis.

Na de shows kunt u uiteraard meteen de leukste items

voor uzelf uitkiezen!

Salon Marianne (haar- en huidverzorging)

geeft tijdens onze shows informatie over make-up en

kapsel.

aanvangstijden:
woensdagavond om 19.15 uur

donderdag om 14.00 en 19.15 uur
Tijdens de shows verloten wij een aantal waardebonnen

zowel van visser Mode als van Salon Marianne.

Reserveren is mogelijk.

Burg. Galleestraat 9
Vorden
Tel. (0575) 55 13 81



Deelnemers tuinmarkt

Hotel-Café-Restaurant
S/ijterii-Wijnhandel
Koetsenverhuur
Party-catenng

Dorpsstraat 24 - Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12

HARMSEN
IJzerwaren
Gereedschappen
Machines

Banninkstraat 4
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 20

VALLE VERZASCA

Vijveraanleg etc.

R. Mullink
Bronkhorsterstraat 9 - Keijenborg
Telefoon (0575) 46 11 95

Lochemseweg 26 - Warnsveld
Telefoon (0575) 43 12 04

BOUWMEESTER
ADVIES - UITVOERING
BOOMVERZORGING

Eddie Bouwmeester
Windhoek 5
7345 EH Wenum/Wiesel
Telefoon (055) 31 21 041

HUBERS

Baak
Telefoon (0575) 44 14 06

GOOSSENS

Steenderenseweg 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

VERHUURBEDRIJF

Julianalaan 20 - Vorden
Telefoon (0575) 55 12 09

H.Th.W. THUSS
SIERHEKKEN EN POORTEN

Husselarijstraat 31
6924 AK Loo-Duiven
Telefoon (0316) 26 12 38

Hoveniersbedrijf

Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25
Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

((1575) 4635(17

11 en 12 september 1999

open tuindagen

Dit jaar organiseren wij voor de derde keer onze open tuindagen.
Vorig jaar hadc)^ wij er een zeer geslaagde tuinmarkt lAwelke u dit

jaar wederom zult aantreffen.
Of het nu gaat om beplanting, sierbestrating, een hekwerk of

tuinmeubelen, iedere specialist is voor u aanwezig met advies en
praktische tips.

Uiteraard kunt u weer een kijkje nemen in onze model tuinen.

Nieuw dit jaar een informatietent waar u onder andere aantreft
iemand die u iets vertelt over • verschillende soorten vaste planten

• bonsai • sproei-installaties en aanverwante artikelen.
Verder een informatiehoek met foto's en informatie over onze eigen

werkzaamheden en activiteiten.

Ook voor de kinderen is er iets leuks te doen.
U bent van harte welkom op

zaterdag 11 september van 10 tot 20 uur
zondag 12 september van 10 tot 17 uur

Lankhorsterstraat 25 Wichmond, tel. (0575) 4635 07

Toegangsprijs vanaf 12 jaar f 10,-

Deelnemers tuinmarkt

HENDRIKS
'de Timmerije'

Kruisbergseweg 10
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 48

A. HEITKONIG

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Muizengatweg 3 - Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Rietdekkersbedrijf

OTTEN

Sekdijk 1 - Vorden
Telefoon (0575) 55 69 02

TUINHUISJES
NATUURSTENEN

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17
of55 18 11

füesterbof
Hofstraat 5
7255 CH Hengelo

B.V.
Land- en

tuinbouwmechanisatie bedrijf

Dorpsstraat 5
7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 44 16 88
Fax (0575) 44 15 29

Loonbedrijf

Zomerweg 5
6984 AB Doesburg
(0313) 47 25 85

Graszodenkwekerij

JANSEN

Kerkpad 51
7203 DT Zutphen
(0575) 51 27 24

GOOSSENS MELGERS
bouwbedrijf

Past. Thuisstraat 17a
7256 AW Keiienborg
(0575) 46 33 81

Kemperman

Prinsessestraat 9-11
6828 JT Arnhem
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