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Nieuw schooljaar:

Nieuwe directeur
openbare basisschool dorp

Wanneer dhr. Eef Baakman bij
de aanvang van het nieuwe
schooljaar (maandag 3 septem-
ber) de hal van de openbare ba-
sisschool in het dorp betreedt,
zal het voor hem een soort
"weerzien" betekenen. De thans
49 jarige directeur heeft al een
aantal maanden aan school en
aan Vorden mogen "proeven".
Eef Baakman heeft namelijk al
drie maanden als interim-direc-
teuir twee dagen per week op
de basisschool gewerkt.

"Toen er op deze school vanwege
het vertrek van Tamboer, een solli-
citatieprocedure in gang werd ge
zet, heb ik direct gesolliciteerd. Ik
wist waarvoor ik koos. Met andere
woorden voor mij geen sprong in
het diepe. Met name de opvatting
van de school sprak mij aan. De
scholieren en ouders kwamen bij
mij als prettig in de omgang over.
En niet te vergeten het enthousias-
me van het onderwijzend team
(10 leerkrachten). Voor mij een uit-
daging om samen verder te wer-
ken aan de ontwikkeling van de
school", zo zegt dhr. Eef Baakman.

Voor het zover was, volgde er ui-
teraard eerst nog de gebruikelijke
sollicitatieprocedure, dat wil zeg-
gen gesprekken met de sollicitatie-
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commissie en afgevaardigden van
de bestuurscommissie. Hoewel
dhr. Eef Baakman dat niet direct
als "voor de hand liggend" heeft
ervaren zal ongetwijfeld het be-
kend zijn met de school, bij de sol-
licitatie een rol hebben gespeeld.
Ze hebben hem immers enkele
maanden aan het werk gezien!!

De kersverse directeur zal zich in
tegenstelling tot veel collega's in
den lande, toch nog drie dagen in
de week met het lesgeven bezig-
houden. Een dag les aan groep 3
(kinderen van circa 6 jaar), een dag
groep 3 (8/9 jaar) en een dag les
aan groep 6 (kinderen in de leef-
tijd van 9 en 10 jaar). De resteren-
de twee dagen worden ingevuld
met het uitvoeren van directie en
beleidstaken.

De afgelopen 22 jaar was dhr. Eef
Baakman verbonden aan de open-
bare basisschool "De Wetelaar" in
Doesburg. Een school die zich be-
zig houdt met het Dalton- onder-
wijs. En zoals een goed onderwij-
zer betaamt geeft hij gelijktijdig
aan wat dit inhoudt. Zegt hij: "Het
Dalton- onderwijs bestaat uit drie
peilers: samenwerking, zelfstan-
digheid en verantwoordelijkheid.
Men gaat meer systematisch te
werk en spreken we over een
school met "Kwaliteitskenmerk",
waarbij de kinderen een grote ma-
te van zelfstandigheid hebben. Op
de basisschool in Vorden is meer
bewust gekozen voor basisontwik-
keling en zelfstandig werken".

Toen dhr. Eef Baakman in 1979 op
deze school begon (een school met
275 leerlingen, ter vergelijking de
openbare basisschool in Vorden
telt 160 leerlingen), gaf hij de eer-
ste jaren les aan de klassen 4 en 6.
Zoals bekend spreekt men thans
over "groepen". Hij stond vier da-
gen per week voor de klas. Op ge
geven moment kwamen daar een
aantal adjunct-taken bij. Het laat-

ste jaar fungeerde dhr. Baakman
als locatieleider en had hij enkel
een directeur boven zich. Het les-
geven beperkte zich toen tot één
dag in de week.

Dhr. Eef Baakman: "De kans om in
Vorden meer verantwoordelijk-
heid te dragen spreekt mij erg aan.
Ook de combinatie bij te kunnen
dragen aan de motorische en ver-
standelijke ontwikkeling van het
kind, zoals de school dat voor-
staat, heeft mijn interesse, alsme
de een aantal andere zaken op het
gebied van leerlingenzorg", zo
zegt hij.

Baakman, geboren en getogen
Doesburger, studeerde in 1973 in
Doetinchem af aan de Pedagogi-
sche Acedemie. Na wat kort "inval-
werk" riep de dienstplicht (Ser-
gant bij de Geneeskundige Dienst.
Na zijn militaire dienst (1975) was
hij allereerst werkzaam aan een
technische school in Arnhem als
leraar algemene vakken. Daarna
wederom een korte periode van in-
valwerk. Via de Prof. Kazemier-
school in Velp (openbare basis-
school) werd het in zijn geboorte
plaats dus 22 jaar "De Wetelaar".
Vanaf deze week dus directeur aan
de openbare basisschool in Vorden.

Dhr. Eef Baakman blijft in Does-
burg wonen. "Ik heb net mijn huis
laten verbouwen en bovendien
geeft mijn echtgenote Minie op ge
noemde "De Wetelaar" les aan de
kleutergroep. Verhuizen naar Vor-
den zou dus betekenen dat mijn
vrouw dan dagelijks moet reizen.
Dus blijven we maar lekker in
Doesburg", zo zegt hij.
Het gezin Baakman heeft 3 kinde
ren: dochter Loes (14) en de zonen
Bas (12) en Koen (10). Hobby van de
heer des huizes: tennissen en mu-
ziek maken. Eerst dwarsfluit.
Thans leeft hij zich op klarinet uit
bij het "Muziekkorps der voorma-
lige Schutterij" in Doesburg.

Ia lygne lingerie & foundations
Rapenburgsestraat 8 ->

7131 CX Lichtenvoorde
tel. 0544 - 377609

Zie pagina 24

Kerkpleinmarkt
Vierakker
Zondag 9 september a.s. wordt er
ten bate van de restauratie van RK
kerk te Vierakker een pleinmarkt
gehouden. Op de vele kramen zijn
diverse mooie spullen te bemach-
tigen. Ook is er een optreden van
country-line dancers. Er worden
rondleidingen door de kerk geor-
ganiseerd terwijl er ook mogelijk-
heid tot torenbeklimming is. Voor
de kinderen zijn er diverse ver-
makelijkheden zoals ponyrijden,

grabbelton, schminken etc.
Toegang en parkeren zijn gratis.

E.H.B.O. cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O. in de tweede helft van sep-
tember te beginnen met een cur-
sus E.H.B.O. eem eenheidsdiploma.
De cursus omvat 18 avonden van
twee uur en avonden verbandleer.
De avonden worden gehouden op
maandag- en woensdagavond. Voor
aanmeldingsadressen zie contact
van vorige week.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 l 2

Hervormde Kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur ds. M. Bei tier, Bloemendienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 september 10.00 uur ds. A. Hagoort en fr. B. Broekman Oec.
Dienst m.m.v. 'de Garve' Hervormde Kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 september 10.00 uur ds. H. Westerink, Bloemendienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur ds. D. Westerneng, Bloemenzondag;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur Eucharistieviering, Bloemenzondag
met H. Doop, m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 september 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 9 september 10.00 uur Oec Dienst NH Kerk.

Weekendwacht pastores
9-10 september f. de Heus, Zutphen, tel.: 0575 - 52 69 65.

Weekenddienst huisartsen
8-9 september: dhr. Haas, Christinalaan 18, tel.: 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 7-14 september apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, telefoon (0575) 51 26 66.

Tandarts
8-9 september ].H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-
12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15,45 en 18.45H
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 mm Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 én 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht), Alarmnummer 1121
De Openingstijden van het politiebureau team Vorden Zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13JOO uüOndien het bu-
reau gesloten is. kan rnen zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Lafenseweg 30, 7241 GN Lpdtem, tel. (09000 88 44, fax
;(05?3) 29 92 98, ; ; ; ;: l:;;:,:..: r

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend pp werkdagen van 08,00
tot 16.30 uur, Reparatieyerzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor Overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl-E-mail: info@destiepel.nl

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel: (0543) 53 10 53.

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

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 67 67.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 5512 56.

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

ii p pink/Ruiter kamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00^-17.30 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 xiur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen; tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9,00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055)54 14618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmeringitifo/aanvraag bij de SWOV.
MaajtiidverzQrging info/aanvraag ma. t/m vr, van 9.00-10.00

.mm tel, 55 34 05,; ; T : : ^ : '•- :;-•'•••• '•••:l:;'l '••>• 'l •• t : ; " t ; : " ' ?. • •
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwiüigg Hulpverlening info/aanvraag bij de SWQV;
tel. 55 34 05; t r ; . - . ; . : -•.". • < ---l " i-•••'•• :: •
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Rüurlo, tel. 55 73 00 óf bij de SWOV tel- 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Porpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel 55 34 05,
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel, 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Rüurlo^ tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 3.2 49 (Rie-Anne).

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Slanker en fitter voor, tij-
dens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblij-
vend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. (0575) 57 21 27.

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

• Kalebassenmarkt. „Alder-
bastend" mooie kalebassen
en pompoenen! Verder spe-
cialiteiten uit de buurt zoals
wilgentenenvlechten, boeken,
wijn, jam, sieraden, groende-
coraties, Aloë vera-producten
en nog veel meer. In een ge-
zellige sfeer bij de fam. H. Nij-
kamp, Lochemseweg 10a te
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.
Kom maar kijken op zaterdag
8 en zondag 9 september
van 10.30 tot 17.30 uur. U
bent van harte welkom!

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

• Ik, jonge vrouw met o.a. er-
varing in boerenbedrijf, zoek
zelfstandige woonruimte.
Liefst in landelijke omgeving.
Naast mijn studie en werk ben
ik bereid om af en toe 'n hand-
je te helpen. Graag uw reactie
naar tel. (026) 49 52 754.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

Donderdag
6 september a.s

Is het zover!

Dan wordt de
allerliefste
vader en

schoonvader

Martie W.K.
50 jaar!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Rüurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. (0575) 55 32 96 of
06 20438118

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor plm; 21/2 uur per
week. Tel. 55 35 06.

• Bij nieuwe mode hoort ook
een nieuwe shawl. Volop keu-
ze bij Wereldwinkel Vorden.

• Wilt u leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak leren? Dat kan bij l.
Kroese-Olthof, Het Kerkspel
28 Vorden, tel. (0575) 55 10 53.

• Te koop: 10 ha. snijmais
ook in gedeelten. Krijt - Del-
den. Tel. (0575) 55 22 98 .

• Te Koop: Grijze Peugeot
309XR 1,4i, b.j. '90, maart
apk.+ opgeknapt, inl. tel.
(0575) 55 38 67.

• Vermist: rood, gecastr. ka-
ter omgeving Kranenburg, met
beloning tel: (0575) 55 62 15.

• Wist u dat? CDA Vorden
stelt de mens en de gemeen-
schappen centraal, waarbij het
eigen belang niet voorop wordt
gesteld'.

• Gevraagd: groot perceel
voor weidegelegenheid voor
plm. 8 kwpn. veulens. Jurrius
Vorden, Tel. (0575) 55 67 66.

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.
F. van Amerongen

Schuttestraat 12, Vorden
Tel. (0575) 556408

We hebben vanaf heden weer
verse snijbloemen.

Ook zonnebloemen / kalebassen

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Adverteren

mogelijkheden

van

doorplaatsing

in meerdere

edities

Geniet ervan nu het nog kan!!

NAZOMERWEKEN
rijpgeplukt, dus vol van smaak

Trostomaten j QQ
500 gram l i/ö

Veldverse broccoli
500 gram 198
effe wokke of bakken

Bak-mix
250 gram 298

mm... da's lekker!

Late summersalade
200 gram 298
heerlijke

Hand sinaasappelen
10 forse '598
Versgesneden
andijvie 500 gram

Nazomer-COmpOte lekker genieten voor de liefhebber!
per bakje 398

Aanbiedingen week 36

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

www.de-echte-groenteman.nl

klein

Appel-kaneelvlaai
klein

Ze zijn er weer, onze heerlijke

roomboter
speculaasjes

normaal 7.25

tegen Inlevering van deze bon

Muesli-sneetjes
4 ^50

voor w«

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

MAISTAXATIE 2001
VORDEN e/o

Opgeven bij:
H. van Gijtenbeek, tel. (0575) 43 16 95

Vorden:
G.A. Gotink, tel. (0575) 52 14 76

VEILING
Op zaterdag 15 sept.
a.s., in de Herberg te
Vorden. Aanvang 19.00
uur. Kijkuren:
15 sept. van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 sept.
zijn de boekjes verkrijgbaar bij: De Herberg,
het VW kantoor, De Bilbliotheek, ABN-Amro-
en Rabobank. De opbrengst is bestemd voor
de restauratie ramen van de Dorpskerk.

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl
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Op 12 september 2001 zijn wij |

Wlm en Wlllemien Wahl

50 jaar getrouwd

Dit hopen wij samen met onze kinderen en klein-
kinderen op 12 september te vieren

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur in Café Restaurant
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden

De Boon k 51
7251 BT Vorden

r ».-.§®®sss^
:
B

flu/m 25 y'aar geleden kwamen we in Vorden wo- »
ne/i, algauw werd het ons dorp, een fijne woon- en
werkomgeving.
Per 1 september 2001 zijn we naar Zutphen ver-
huisd. Een moeilijke beslissing maar het kon niet
anders.
De afgelopen maanden zijn vele van U ons tot :{'
steun geweest, de buurt, bewoners en personeel {
van de Wehme, het was hartverwarmend. |
Het ga U goed.

Fam. W.F. van der Vuurst
Isendoornstraat 41
7201 NJ Zutphen

. - . • . . . . . . ... ... . ... . .

Nooit vragend
Nooit klagend
Alles in stilte dragend

Diep bedroefd zijn wij om het overlijden van onze
allerliefste moeder en oma

Jantje Vrieze-Bannink
Sinds 28 mei 1964 weduwe van Hendrik Jan Vrieze

op de leeftijd van 82 jaar.

Zij was ons zo dierbaar en zullen haar missen.

Vorden: Fenny van Druten-Vrieze
Joop van Druten
Herbert
Jochen

Neede: Henny Ligtenbarg-Vrieze
Rinus Ligtenbarg
Rienco en Claudia
Emiel

Ede: Herman Barink
Janny Barink-Kloosters
Mariël
Brigit en Rutger
Ingrid en Dirk
Carlien

Zutphen, 2 september 2001

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 61
7251 LB Vorden

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 7 sep-
tember om 11.00 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, aansluitend zal de be-
grafenis plaatsvinden op de Alg. Begraafplaats te
Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van 10.30 tot 10.45 uur in bovenge-
noemd uitvaartcentrum.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta.

Heden is heel onverwachts overleden mijn lieve
zuster, schoonzuster en tante

Jantje Vrieze-Bannink
weduwe van H.J. Vrieze

Vorden: G. Bannink
G.H. Bannink-KI. Meulenkamp
neef en nicht

Vorden 2 september 2001

Voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37

I lengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40

Steenderen, Burg. Smitsir.ial 2 l
telefoon: (0575) 55 81 05

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575)46 1220

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Lekker nagenieten
in eigen land

De Welkom Thuis weken

Vanzelfsprekend wilt u het vakan-
tiegevoel zo lang mogelijk vast-

houden. Gelukkig kan dat tijdens de
Welkom Thuis Weken hij de Keursla-
ger. Waar u nog even heerlijk kunt
smullen van die typisch buitenlandse
specialiteiten.

Natuurlijk biedt de Keurslager u ook
in de rest van het jaar ruime keus uit
bijzondere lekkernijen. Tips en recep-
ten vindt u volop in het blad 'Koken
met de Keurslager' of op
www.keurslager.nl. Welkom thuis!

345
€156

Deze week speciaal aanbevolen:

Canadese rib, O59 Varkensoester,
WO gr. £*

Diverse soorten 4 75 Kippenpoten, TF98
grillworst WOgr. 5 stuks l

4 Houthakkersteaks,<MQQ Half om half gehakt, O 98
l l €499 per kg. O

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

Midden in 't leven
nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over
in één keer voorbij.
Voor ons was je een kei
enig in je soort.
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort.

Onze collega

Saskia Dijkstra

is overleden.

Lieve Saskia, we missen je.

Wij wensen haar ouders, familie en vrienden veel
sterkte.

Alle collega's van
Apotheek Hengelo (Gld.):
Annemarie, Rianne,
Marieke, Tia, llse, Marion,
Gerda, Jan, Gerrit Jan, Erik

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

Altijd belangstelling voor ons gezin.
Een ongekende inzet voor ons bedrijf.
En liefde voor vele patiënten in Hengelo
en Keijenborg.

We zullen
Saskia
missen.

Onze gedachten zijn bij haar ouders, familie en
vrienden.

Jolande en Gerrit Jan van Ochten
Anouk, Nienke, Mart

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die
kinderen de kans geven zich op even-
wichtige en speelse wijze te ontwikkelen.
Dat is goed voor hen en voor uw eigen
woonomgeving! Meer weten? Kijk op
www.jeugdfonds.nl.

JantjePBeton
Tel. (030) 244 70 00

Word donateur: giro 1247



^ QEMEENTE BULLETIN yORDEN

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 urn-

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 11
september 2001 om 1930 uur in de commissiekamer van het ge-
meentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- secretariaat en ambtelijke bijstand Streekcommissie de Graafschap
- plan van aanpak initiatiefgroep Galgengoor
- voorbereidingsbesluit voor het perceel Almenseweg 41

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 11 september 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den. Op de agenda staat:
- bestuurlijke fusie samenwerkingsverband IJsselgraaf
- nieuwbouw clubhuis Stichting Scouting Vorden-Hengelo

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 12 september 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- extern klachtrecht
- Ie wijziging ArchiefVerordening 2001
- woonrijpmaken uitbreidingsplan "Kerkweide" te Kranenburg
- tweede wijziging Rechtenverordening 2001
- prioriteitenlijst Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten

1997

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 september 2001 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

- nieuwbouw clubhuis Stichting Scouting Vorden-Hengelo
- extern klachtrecht
- (Ie ) wijziging Archiefverordening 2001
- secretariaat en ambtelijke bijstand Streekcommissie de Graafschap
- plan van aanpak initiatiefgroep Galgengoor
- woonrijpmaken uitbreidingsplan "Kerkweide" te Kranenburg
- voorbereidingsbesluit voor het perceel Almenseweg 41
- tweede wijziging Rechtenverordening 2001
- bestuurlijke fusie samenwerkingsverband IJsselgraaf
- prioriteitenlijst Besluit Rijkssubsidieregeling Restauratie Monu-

menten 1997

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen.
U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

E EURO KOMT

Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over
met de gulden, de mark of de franc. Het zal wel even wennen zijn. Maar
ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een
brood in Spanje of Finland met dezelfde munt af als in Nederland.

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (DING)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (FLOF)
België Italië Portugal Spanje (BIPS)

Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank
waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of wis-
selen, maar hiervoor kunnen provisiekosten in rekening gebracht wor-
den.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de
Nederlandse Bankom deze in te wisselen. Dat kan voor munten tot l ja-
nuari 2007, bankbiljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse
Bank worden ingewisseld tot 2037.

Automatische omzetting in euro's
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc,
wordt automatisch omgezet in euro's. Daar heeft u geen omkijken naar.
Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's.
Uw bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is
lichtgeel. Dat is zo gedaan om verwarring te voorkomen.

Cadeautje
Iedereen vanaf 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse eu-
romunten krijgen. Betalen ermee kan pas vanaf l januari 2002. U kunt
er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon waarmee u een eurokit
kunt halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (f 8,55) (l, 2, 5, 10, 20 en
50 eurocent en l en 2 euro).

Euromunten te koop vanaf 17 december 2001
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l ja-
nuari 2002 euro's terug als wisselgeld. Ook als u met guldens betaalt. Het
afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent. U
kunt dit voorkomen door er voor te zorgen om zo snel mogelijk met eu-
ro's te betalen. Als u met pinpas, chip- of creditcard betaalt gebeurt dit
automatisch.
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan
voor f 25,- pakketten te koop met euromunten: 4 munten van l euro-
cent, 3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20 eu-
rocent, 5 van 50 eurocent, 3 van l euro en 2 van 2 euro. (€11.35 x 2,20371
= f 25,00).

Rekenen
De officiële koers van de euro is f 2,20371. Moeilijk om mee te rekenen.
Handiger is het rekensommetje:

Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tel daar 10 % bij op.
5 euro = 2x5 gulden = 10 gulden + 10 procent = f 11,00.
Omgekeerd werkt het net zo: 4 gulden : 2 = 2 euro - 10 procent = € 1,80.

Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes
voor weinig euro te koop.

Op vakantie in 2001 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer
geldig. De munten kunt u in Nederland niet meer omwisselen. Wel kunt
u deze munten bij banken afgeven die ze doorgeven aan instellingen die
goede doelen behartigen. Tot l april 2002 kunt u wel buitenlandse bank-
biljetten inwisselen, maar u betaalt transactiekosten.

Meer informatie?
Bel gratis de Eurolijn: 0800-1521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Of
kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

5 (GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG
14 SEPTEMBER

In verband met het jaarlijks reisje voor het gemeentepersoneel
is het gemeentehuis op vrijdag 14 september gesloten.

IJDELJJKE VERKEERSMAATREGEL

1. In verband met de aanleg van de definitieve bestrating en de inrich-
ting van het evenementen terrein zijn de Lindeselaak en Ludger van 10
september tot omstreeks 15 december 2001, afgesloten voor alle ver-
keer.

2. In verband met het volksfeest Linde is de Lindeseweg tussen het Sta-
pelbroek en de Vosheuvelweg op zaterdag 22 september 2001 vanaf
12.30 uur tot zondag 23 september 2001 10.30 uur afgesloten voor alle
verkeer.

3. In verband met een pompoenenshow is een parkeerverbod ingesteld
op de Oude Zutphenseweg vanaf de van Lennepweg tot de Galgen-
goorweg op 21, 22 en 23 september 2001.

Afvalmeter eerste helft 2001
1.477.956 kg

42.470 kg

Doelstelling [> 213.350 kg 721.990 kg l.S54.402 kg 19.5)6 kg

kwartaal
2001

GROENE CHEMISCH
CONTAINER AFVAl

Tussen de 'muurtjes' de hoeveelheden opgehaald afval In 2000. Ook Is aangegeven wat de eerste helft van 2001 is
opgehaald. Bovenaan de hoeveelheden die opgehaald moeten kunnen worden volgens landelijke doelstelingen.

In de 'alvalmeter' ziet u hoeveel van elke soort afval ef geschei-
den is in de eerste helft van dn jaar. Als u die getallen met 2
vermenigvuldigd is de uitkomst een indicatie waai we aan het
eind van het jaar op uit kunnen komen. Maar pos aan het eind
van het jaar weten we zeker hoe goed het in Vorden is gegaan

De hoeveelheden van de verschillende soorten 'gescheiden'
afval zijn ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar of er net
onder Restafval in de grijze container zou 200.000 kg minder

kunnen worden dan vorig jaar. Het kan goed zijn dat de extra
brengmogeli|khcid voor groenafval en de voorlichting over afval-
scheiding geholpen heelt Minder restafval is een goede /aak
voor portemonnee en het milieu Dat betekent, alles hi] elkaar
opgeteld, dat m 2001 moqcli|k minder afval geproduceerd wordt
dan m 2000.

In oktober krijgt u (e zien hoeveel afval er dan tot en met het
derde kwartaal 2001 is opgehaald



'BRENGPUNT GROENAFVAL

Op zaterdag 8 september 2001 kunt u weer uw
grof snoei- en tuinafval inleveren bij het breng-
punt groenafval op het parkeerterrein bij sport-
hal het Jebbink. Tussen 10.00 en 13.00 uur is daar
een medewerker van Berkel Milieu aanwezig om
uw groenafval aan te nemen.

De inwoners van de gemeente hebben geduren-
de de periode april t/m september 2001 veelvul-
dig gebruik gemaakt van het brengpunt. In to-
taal is 33.980 kilo groenafval ingeleverd.
Op zaterdag 10 november 2001 wordt u voor dit
jaar de laatste mogelijkheid van het brengpunt
groenafval geboden.

Bij het brengpunt kunt u uw blad en grasmaaisel, takken en snoeiafval (tot 15 cm dik) inleveren. Het is niet toe-
gestaan uw groenafval vóór 10.00 uur af te geven. Hierop wordt toegezien.
Voor snoeiafval dikker dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u terecht bij de stortplaats in Lochem of Zutphen.
De spelregels voor het wegbrengen van uw snoei- en tuinafval kunt u vinden in de Afvalkalender 2001/2002.

Jr W ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in de openbare bibliotheek van Vorden,
ligt gedurende de openingstijden met ingang van 7 september tot en met 21 september 2001 ter inzage het ont-
werp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.J. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 HS Vorden op 2
juli 1991 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 328, adres inrichting Strodijk 19 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken
voor de verkoop van:
- (bruto) 860 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Maatschap G.H en H.G.H.. Pieper, Bor-

culoseweg 74, 7151 MS Eibergen en
- (bruto) 200 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J.H.F.L.M. Berndsen, Tate-

laarweg 24, 6941 RB Didam.
Na afronding van de transacties houdt vergunninghouder 592 kilogram NH3 productieruimte. De depositie
neemt met 64,2 % af van 574,9 naar 206 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde beden-
kingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 22 sep-
tember 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend.
U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter in-
zagelegging.

OORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN UITVOERINGSPLAN GROOTE VELD 2000

De begeleidingscommissie Groote Veld wil in twee bijeenkomsten op 4 en 6 september van gedachten wisselen
met landbouwbedrijven over de toekomst van deze bedrijven in het gebied om het natuurgebied Groote Veld.

Al enkele jaren wordt in opdracht van de provincie Gelderland gewerkt aan het project Groote Veld. Hierbij gaat
het om de realisering van een grote eenheid natuur, door 259 ha cultuurgrond te verwerven, in eigendom over
te dragen aan Natuurmonumenten en in te richten voor natuur. Tevens voorziet het project in het aanpassen
van de waterhuishouding en het creëren van recreatieve voorzieningen. Voor de begeleiding van het project is
een begeleidingscommissie actief, waarin zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Lochem, Vorden en Warnsveld,
GLTO, Landgoedeigenaren Groote Veld en omgeving, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland, Recreatie-
schap Achterhoek en Liemers, Waterschap Rijn en IJssel, Waterbedrijf Gelderland, Dienst Landelijk Gebied Gel-
derland.

In het gebied om het natuurgebied streeft de begeleidingscommissie naar economisch en milieuhygiënisch
duurzame grondgebonden landbouwbedrijven. Om te bekijken wat hiervoor moet gebeuren is het uitvoe
ringsplan Groote Veld 2000 opgesteld. Over dit uitvoeringsplan wil de commissie op twee avonden - 4 en 6 sep-
tember - van gedachten wisselen met de landbouwbedrijven in het gebied. Hiervoor zijn uitnodigingen ver-
stuurd aan de betreffende bedrijven.

Over de inrichting van het natuurgebied wordt op dit moment nagedacht en onderzoek gedaan door Natuur-
monumenten, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en het waterbedrijf Gelderland. Naar verwach-
ting zijn de uitkomsten hiervan eind dit jaar bekend. Volgend jaar zal de begeleidingscommissie bijeenkom-
sten organiseren om met betrokkenen in het gebied te praten over hoe het natuurgebied er uit moet gaan zien.
Te zijner tijd zullen hiervoor alle betrokkenen in het gebied worden uitgenodigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. G. Bulten, projectleider Groote Veld voor de Dienst
Landelijk Gebied Gelderland, tel. 026 - 3781354 of 06 - 51580849.

'N,IEUWE REGELS AANVRAAG REISDOCUMENTEN•

Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan
Op l september 2001 is een gezamenlijke campagne van start gegaan van de gemeenten en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de invoering van het nieuwe paspoort en de nieu-
we Nederlandse identiteitskaart op l oktober 2001. Vanaf deze datum gelden andere regels voor het aanvragen
van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk uw reisdocument op tijd aan
te vragen.

Een aantal dagen wachten op een paspoort of identiteitskaart
Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf l oktober 2001 op een centrale plaats in, Nederland van per-
soonsgegevens voorzien. Dit heeft voor u tot gevolg dat u uw nieuwe reisdocument niet meer direct kunt mee-
nemen maar pas enkele dagen later kunt ophalen. Als u een reisdocument aanvraagt moet u het huidige reis-
document en één recente professionele pasfoto (die recht van voren is genomen) inleveren.

Bijschrijven kinderen
Ook het bijschrijven van kinderen in uw reisdocument verandert per l oktober 2001. Voor een betere beveili-
ging wordt de bijschrijving voorzien van een pasfoto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het
aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook

voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van en-
kele dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn
genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op
te halen.

Eerste week oktober 2001 aangepaste procedure
In de eerste week van oktober 2001 kunnen wel reisdocumenten worden
aangevraagd maar nog niet in diezelfde week worden uitgereikt.
Ook kunt u in deze eerste week nog geen gebruik maken van de spoed-
procedure.
In bepaalde situaties kunt u bij het aanvragen van een paspoort, identi-
teitskaart of bijschrijving gebruik maken van de spoedprocedure. Nor-
maal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag wor-
den opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de af-
deling Burgerzaken telefoon: 0575-55 74 61 of 55 74 62.

PEN MONUMENTENDAG
OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 20O1 IN VORDEN

Elk jaar wordt in het 2e weekend van september de Open Monumnten-
dag georganiseerd. Dit is een landelijk evenement, waaraan ook het
plaatselijk comité deelneemt. In Vorden heeft men gekozen voor de za-
terdag 8 september.
Het landelijk comité stelt een centraal thema vast. Voor dit jaar heeft
men gekozen voor het thema "Huis en Haard", monumenten van het wo-
nen. Omdat het plaatselijk comité geen kans zag om hier in Vorden vol-
doende aanknopingspunten voor te vinden, heeft men dit jaar gekozen
om dit thema niet over te nemen. Daarvoor in de plaats worden een aan-
tal, algemeen cultuur historisch, waardevolle panden opengesteld.
De openstelling van de verschillende panden is gratis.

De volgende panden zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur opengesteld:
1. Nederlands Hervormde kerk. Kerkstraat 2-4;

Bezichtiging van de kerk, met in het bijzonder de recent gerestaureer-
de wand- en plafond schilderingen. Een team vrijwilligers staat klaar
om u tekst en uitleg te geven.

2. Hackfortsche molen. Het Hoge 66;
Bij goede weersomstandigheden zal de molen in bedrijf zijn. In ieder
geval is de molen te bezichtigen, onder begeleiding van de vrijwillig
molenaar.

3. Rooms Katholieke kerk, Vierakkersestraatweg 31, te Vierakker;
In de kerk /.ijn met name de muurschilderingen en de glas-in-lood ra-
men zeer de moeite van het bekijken waard. Binnenkort zal een aan-
vang gemaakt worden met restauratie werkzaamheden. Een aantal le-
den van de restauratiecommissie staat bereid om u tekst en uitleg te
geven.

4. Kasteel Vorden;
Om 10.00 uur zal een kort concert ten gehore worden gebracht door
het Gaanderens mannenkoor. Dit jaar doen zij tijdens de Open Monu-
mentendag een "KASTELENTOCH" (zonder T). Het openingsconcert
vindt in Vorden plaats, op de voorplaats van kasteel Vorden (bij slecht
weer in de raadszaal).
Daarnaast is het weer mogelijk om, .onder begeleiding van een gids,
een rondleiding door het kasteel te volgen. Hier zijn ook de verschil-
lende boekjes van het landelijk comité te koop.

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud

Deldenseweg 6 (*) Maatschap uitbreiden
M.T.S. Rossel veestal

datum ontvangst

29-08-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijk-
heid om in de periode van 6 september tot en met 3 oktober 2001 een zienswijze in
te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor een ontwerp
tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wet-
houders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet
afhandelen omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het gel-
dend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

OUWVERGUNNINGEN

plaats

Vierakkersestraat
weg 36 - 38

Ganzensteeg la

aanvrager inhoud vrijstelling

Bureau voor har- verbouwen
monische archi- koetshuis
tectuur bij landhuis
EJ. Hoogenberk "het Suideras"

E.P. Klein Hane-
veld

bouwen garage
annex berg-
ruimte

vervanging
met verplaat-
sing

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

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF



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

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

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

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

COMPUTERCURSUS
Ook dit seizoen organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen compu-
tercursussen op voorwaarde dat
daar voldoende belangstelling
voor bestaat. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden is het noodza-
kelijk dat er twintig deelnemers
zijn per dagdeel, verdeeld over
twee groepen. Wij vragen degenen
die belangstelling hebben dan ook
om zich zo spoedig mogelijk op te
geven, in ieder geval voor 15 sep-
tember zodat wij tijdig kunnen be-
slissen of de cursussen al dan niet
door kunnen gaan.
De cursussen worden gegeven in
het Dorpscentrum op dinsdag en
beginnen op 2 oktober.
Wat zijn de mogelijkheden?
* Kennismaken met de computer,

dit is een cursus voor beginners.
* Word en Windows, een vervolg-

cursus
* Internet

U kunt zich aanmelden bij de
SWOV, tel 55 34 05 of fax 55 52 82,
onder vermelding van uw naam,
adres en telefoonnummer. Wilt u
ook opgeven naar welke cursus uw
voorkeur uitgaat en of de morgen
of middag u het best past. Uiter-
aard geldt dat de meeste stemmen
gelden.
Welke cursussen gegeven zullen
worden is mede afhankelijk van de
vraag van de deelnemers.

HOBBYISTEN IN VORDEN
KUNNEN WEER AAN DE
SLAG
Vanaf 3 september 2001 kunnen
55-plussers hun vrije tijd weer in-
vullen met een leuke bezigheid.
Alleen of samen met anderen kan
een hobby worden uitgeoefend,
zoals:

Houtbewerken (construeren, za-'
gen draaien)
Modelbouw
Elektrisch figuurzagen (hout, kunst-
stof, naar eigen ontwerp of volgens
voorbeeld)
Koper/zink en draadwerk (eigen
ontwerp, construeren, knippen,
solderen en bewerken)

De hobbyruimte is in de kelder
van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, Vorden en is geopend op
maandag- woensdag- en donder-
dagmorgen van 9.00 uur tot 12.00
uur. Leiding is aanwezig om u te
ontvangen en eventueel te onder-
steunen. In de werkruimte is ge
past gereedschap aanwezig, zoals
draaibank, freesmachine, elektri-
sche fïguurzaag etc., waardoor u
in staat bent een hobby te beoefe
nen waar thuis de mogelijkheid
niet voor is.

Wat zijn de kosten?
Het materiaal is voor eigen reke-
ning en de deelnamekosten bedra-
gen F 3,00 per morgen incl. koffie.
Heeft u niet het benodigde gereed-
schap of zoekt u sociaal contact?
Kom eens kijken of bel voor infor-
matie met de Stichting Welzijn
Ouderen, tel. 55 34 05

MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN GAAT WEER VAN
START
Vanaf september zijn alle groepen
voor Meer Bewegen voor Ouderen
(MBVO) weer begonnen.

Welke mogelijkheden zijn er?
Er zijn twee gymnastiekgroepen in
Vorden in de sporthal aan Het Jeb-
bink en één in Wichmond in ge-
bouw Withmundi, bovendien is er
in Vorden een groep sport en spel,

waar men badminton, volleybal
en vloertennis speelt . Alle groe-
pen staan onder deskundige lei-
ding en zijn bedoeld voor senioren
vanaf ca 55 jaar.
Ook wordt zowel in Vorden als in
Wichmond aan volksdansen ge
daan. Door de muziek wordt het
bewegen gemakkelijker en het
tempo wordt aangepast aan de
deelnemers. Ook deze groepen
staan onder deskundige leiding.
Ook is er meer bewegen in water.
Hierbij worden zwemoefeningen
gedaan in kleine groepjes in het
zwembad van fysiotherapeut Jan-
sen van den Berg. De watertempe
ratuur is constant 32 graden en
ook hier wordt gezorgd voor goede
begeleiding.

Waarom meer Bewegen voor
Ouderen?
In beweging blijven is goed voor
jong en oud, maar zeker wanneer
het tempo en de lichaamskracht
afnemen is het goed om op een
verantwoorde en gezellige manier
spieren en gewrichten te blijven
trainen. Bovendien is dat ook nog
eens goed voor de geest. Iedereen
kent de uitdrukking "Rust Roest"
Deze uitdrukking is zeker ook van
toepassing op ons lichaam en onze
geest. Als je achter de geraniums
blijft zitten word je stijf en dutje
in. Ons lichaam blijft soepel door
oefeningen te doen en onze geest
moet geprikkeld worden door
nieuwe indrukken om actief te
blijven.
Meer Bewegen voor Ouderen
werkt aan beide aspecten. Het oe
fenen in groepsverband is een sti-
mulans om wekelijks mee te doen.
Thuis oefenen kan natuurlijk ook,
maar de kans is groter dat men
dan afhaakt. Bovendien biedt een

groep ook de mogelijkheid om
mensen te leren kennen en nieu-
we contacten op te doen. Er zijn
dus een aantal goede redenen om
eens kennis te maken met één van
de groepen Meer Bewegen voor
Ouderen.
Bij de Stichting Welzijn Ouderen
kan men u alle informatie ver-
schaffen omtrent tijden en kosten.
Er ligt ook een speciale folder
klaar waarin u alle gegevens kunt
vinden.Ons adres: Nieuwstad 32,
Tel. 55 34 05.

MEDICIJNEN, GEBRUIKEN EN
BEWAREN
Bij het ouder worden neemt vaak
het gebruik van medicijnen toe,
reden om in deze rubriek een aan-
tal tips te geven voor het gebrui-
ken en bewaren van uw medicij-
nen.
Gebruik:
* Houdt u nauwkeurig aan de

voorschriften, zo wel waar het
gaat om de hoeveelheid als wat
betreft het tijdstip waarop u de
medicijnen moet innemen.

* Wanneer u niet al te snel resul-
taat merkt, stop dan niet op ei-
gen initiatief, maar overleg eerst
met uw arts.

* Lees altijd de bijsluiter.
* Gebruik geen medicijnen die

aan anderen zijn voorgeschre
ven en geef uw medicijnen niet
aan anderen.

* Als u naast de voorgeschreven
medicijnen andere middelen ge
bruikt, die u zelf heeft aange
schaft, meld dat dan aan uw
arts. Sommige middelen verdra-
gen elkaar niet, dit geldt ook
voor homeopathische middelen.

* Als u een medicijn meermalen
per dag moet innemen, doe dan
de hoeveelheid voor één dag

's morgens in een doosje (ver-
krijgbaar bij de apotheek). Dit
helpt om bij te houden of u de
juiste hoeveelheid hebt ingeno-
men.

Bewaren:
* Lees in de bijsluiter na hoe de

medicijnen bewaard moeten
worden. Tabletten worden
meestal op kamertemperatuur
bewaard. Voor drankjes, drup-
pels en zalfjes gelden andere re
gels.

* Houd de uiterste gebruiksda-
tum in de gaten, vooral druppels
en drankjes zijn niet lang houd-
baar.

* Als u stopt met een bepaald me
dicijn .bewaar dit dan niet,
maar lever het in bij de apo-
theek of doe het bij het klein
chemisch afval.

* Heeft u herhalingsrecept gekre
gen en heeft u dit niet meer no-
dig, gooi het dan weg om ver-
warring met een nieuw recept
te voorkomen.

* Kijk regelmatig na wat u aan
medicijnen in de kast heeft, let
daarbij op de uiterste gebruiks-
datum, dit geldt ook voor medi-
cijnen die u zelf heeft aange
schaft. Gebruik nooit medicij-
nen die te oud zijn.

Heeft u vragen over uw medicij-
nen, neem dan contact op met uw
arts of apotheker.

HUISBEZOEK 80 JARIGEN
Degenen die onlangs 80 jaar ge
worden zijn, kunnen binnenkort
een uitnodiging verwachten om
deel te nemen aan dit project. Als
u de antwoordkaart instuurt,
krijgt u in oktober of november be
zoek van een vrijwilliger, die u kan
informeren over alle regelingen en
voorzieningen waarvan u als ou-
dere gebruik kunt maken.
Aan de hand van een vragenlijst
komen alle onderwerpen aan de
orde en als u wilt, krijgt u ook in-
formatiemateriaal om later alles
nog eens door te lezen.
Het is zeker de moeite waard om
hieraan deel te nemen, dus stuur
uw antwoordkaart in of neem te
lefonisch contact op met de SWOV,
tel. 55 34 05.
Wie nog geen 80 jaar is, maar toch
graag deze informatie wil, kan
ook contact opnemen op boven-
staand telefoonnummer.

Prinses Beatrix Fonds
Van 9 tot en met 15 september
a.s. houdt het Prinses Beatrix
Fonds zijn jaarlijkse landelijke
collecte. Het Prinses Beatrix
Fonds is het Nationaal Fonds
voor de bestrijding van spier-
ziekten, polio, de ziekte van
Parldnson, die ziekte van Hun-
tington, multiple sclerose en
spasticiteit.

Het Fonds zet zich sinds 1956 in
voor mensen die aan deze ziekten
lijden en voor hun naaste familie
leden. De opbrengsten van de lan-
delijke collecte zijn daarbij onmis-
baar. Dat met deze inkomsten/gif-
ten zorgvuldig wordt omgegaan, is
gegarandeerd doordat het Prinses
Beatrix Fonds houder is van het
keurmerk voor Goede Doelen van
het Centraal Bureau Fondsenver-
wing.

De activiteiten van het Prinses
Beatrix Fonds strekken zich over
verscheidene terreinen uit. Het
Fonds ondersteunt en stimuleert
wetenschappelijk onderzoek naar
de verschillende ziekten. Diver-
se patiënten-belangenverenigingen

worden door het Fonds financieel
ondersteund. De kwaliteit van Ie
ven van patiënten krijgt veel aan-
dacht, dat gebeurt onder meer
door individuele hulp en door het
aanbod, van de dertien aangepaste
vakantiehuizen van het Fonds.

Het werk van het Prinses Beatrix
moet worden voortgezet en uitge
breid in het belang van vele dui-
zenden patiënten. Dat kan mede
door het Fonds tijdens de collecte
te steunen. Het is ook mogelijk een
geldbedrag te storten op giro 969,
ten name van het Prinses Beatrix
Fonds.

COLLECTE
Willen diegenen, die vorige jaren
gecollecteerd hebben voor het
Beatrix Fonds, die dit jaar 2001
ook willen collecteren, contact
opnemen met 0575-551688.

Het betreft alleen de wijken Het
Hoge, Molenplan, Brinkerhof,
Hoetinkhof, Addinkhof en plan
Joostink. De collecte is van 9 t/m 15
september.

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 25 augustus waren de
Gelderse Kampioenschappen voor
pony's in Brummen. Hier behaal-

de Fredrieke Gotink met Amber
een tweede prijs en werd hierdoor
reserve kampioen.
Ook was er een wedstrijd voor
paarden in Hummelo hier behaal-
de Rinie Heuvelink met Delvira
een derde prijs.

Fietstocht
Kranenburgs
Belang
Ondanks de slechte weersvoorspel-
ling en al een beetje motregen
meldden zich toch nog een rede-
lijk aantal fietsers voor de jaarlijk-
se fietstocht. Een mooie route ± 25
km in de omgeving was er door en-
kele bestuursleden uitgezet. Vanaf
Pannenkoeken restaurant Kranen-
burg, Kostedeweg, Bahmansdijk,
Onsteinseweg, 't Zelle over mooie
bospaden naar de sportherberg
Veldhoek waar de pauze werd ge
houden en met een consumtie en
voor de kinderen de speeltuin. Het
bief nog steeds droog. De terugweg
ging na Ruurlo rondom de mooie
omgeving van het Kasteel Ruurlo
via de Haarweg, Rommelderdijk,
Onsteinseweg, Eikenlaan kwamen
we toch droog terug bij Pannen-
koeken restaurant Kranenburg.
Onderweg werd er nog een spelle
tje sjoelen gedaan en kregen alle
deelnemers een appel aangeboden
door de groentenvakman Joh. Hui-
tink. De prijsjes voor de kinderen:
Sander Rosendaal, Gemma Eggink,
Sanne ten Have. Volwassenen:
Wilma Nijenhuis.

40-Plusweekend
De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders
organiseert het komend week-
end haar befaamde 4O- Plus-
weekend. Dit evenement dat al
voor de 20e keer plaats vindt
wordt gehouden in en rondom
café- restaurant 't Wapen van
Medler, tussen Vorden en Ruur-
lo. Er is daar een goede kam-
peeraccomodatie en een be-
perkte mogelijkheid tot het re-
serveren van een kamer. Voor
informatie over dit 40-plus-
weekend kan men bellen 0573-
254045.

De eerste deelnemers worden
reeds in de loop van vrijdag 7 sep-
tember verwacht. Men kan zich in-
schrijven bij 't Wapen van Medler,
Ruurloseweg 114. Ook bestaat de
mogelijkheid zich op zaterdag-
morgen 8 september bij genoemd
adres in te schrijven. Voor zater-
dagmiddag staat er een toertocht
op het programma. Deze tocht
met een lengte van 80 kilometer
voert de deelnemers geheel door
de fraaie omgeving van de Achter-
hoek.

De zaterdagavond begint met een
warme maaltijd in het restaurant.
Onder het genot van een drankje
en een muziekje kan men die za-
terdagavond nog een poos gezellig
bijkletsen. Er hebben zich nl. al
personen ingeschreven die al heel
wat keren bij het "40- Plusweek-
end" van de partij waren, dus veel-
al een happening van "oude be-
kenden". Nadat zondagochtend 9
september een gezamenlijk ont-
bijt is genuttigd, wordt er een par-
tijtje klootschieten gehouden.

DAGTOERTOCHT
De Vordense auto-en motorclub
"De Graafschaprijders" organi-
seert zondag 9 september een dag-
toertocht van 150 kilometer. Dit is
eveneens een tocht voor 40 plus-
sers, maar staat los van het 40
plusweekend. Uiteraard zijn ook
de deelnemers aan het weekend
van harte welkom. Voor deze dag-
toertocht kan men 's morgens star-
ten bij caferestaurant 't Wapen
van Medler.

WEEKBLAD CONTACT
J f KUNT EK MIST OMHEEN



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

FONSjANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

§)©&
HORSTMAN

'HOIMDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 53730183

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

De woonwinkel
van Warnsveld

voor at uw handwerkartikelen
5 D MC ^r<JÜüf/hMkgafen$ ^anffv^ff^
!fsii|N!!̂

• fie/êrstoonf * Jofeë/aiièöllin
• Badstofartikelen pm t? porturen

* Duraö/e breï-?nhaakgaren$
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breïwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

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

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

kilo

8
8
8
8
8

48 f
• 8

\ OP ONZE KAASAFDELING |

g 25% korting op ai onze BOERENKAZEN! \
8
S

O *fS zak 135 kilo a 14.99 ^- zakken haf en - ff zak betalen
8

van 14.99 voor 999
- |

i en Kippenbout op schaal-f-f 99 i
§ ± 2.7 kilo van 18.99 vor M M M §

12?° !Bolchrysant
diverse kleuren, nu

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

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

Albert Heijn en Gall en Gall
chMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALL^GALL

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

^^^^Hburi
DE WIJS ZWEVERINK TER HORST
bureau voor architectuur en ruimtelijke vormgeving

• verbouw en uitbreiding van woningen

• woningontwerpen op maat gesneden

• van klassiek tot uiterst modem

• deskundige begeleiding van A tot Z

• gratis fotorealistische weergaven van
het ontwerp of uitbreiding, zodat U
precies ziet hoe Uw woning er uit gaat
zien

de heurne 41 7255ck hengelo gld.
tel. 0575 - 461975 e-mail WZH@planet.nl

8

8
8
8
8
8
8

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bowelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur



Najaarstocht
Achtkastelenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag 9 september
de Najaarstocht, een fietstocht
waarbij de deelnemers kunnen
kiezen uit 40 of 100 kilometer. De
deelnemers aan de tocht van 100
kilometer kunnen 's morgens star-
ten bij café restaurant De Herberg
aan de Dorpsstraat 10. De 40 kilo-
meter gaat later bij genoemd adres
van start. Voor nadere informatie
kan men bellen 0573- 462491.

Duivensport

p.v. VORDEN
De tweede Natour vlucht vanaf
Tessenderloo, over een afstand van
140 kilometer werd een zege voor
de jongste zelfstandige vliegers
Martijn en Annet Scherink. Zij be-
haalden een eerste en een derde
plaats. Uitslag derhalve: M. en A.
Scheurink l, 3; M. Tiemessen 2, 7,
8,18; H. Eykelkamp 4, 9,10,14,15,
16; A en A Winkels 5,20; J. Meyer 6,
11, 17; C. Bruinsma 12, 19; Jitske
Winkels 13.

Badminton

FLASH - VORDEN
Start van het nieuwe seizoen
Het nieuwe badmintonseizoen
gaat op donderdag 6 september
voor de senioren en zaterdag 8 sep-
tember voor de junioren weer van
start. Een ieder is weer van harte
welkom om in de sporthal 't Jeb-
bink te komen badmintonnen.

Speeltijden nieuwe seizoen
De speeltijden voor de donder-
dagen zijn gelijk gebleven aan het
afgelopen seizoen voor de zater-
dagen zijn ze iets gewijzigd.

Nieuwe leden
Mensen die willen gaan badmin-
tonnen of die zich afvragen of bad-
minton misschien voor hen een
leuke sport is, kunnen op 3 don-
derdagavonden (senioren) of op 3
zaterdagochtenden (junioren) ge-
heel vrijblijvend komen spelen.
Rackets en shuttles zijn aanwezig,
de nieuwe leden worden opgevan-
gen door iemand van het bestuur
of van de jeugdcommissie.

Voetbal

SOCIÏ:
Uitslagen
Sociï 1-SHE l 4-2; Sociï 2-Steende-
ren 2 4-2; Sociï 3-Doesburg 3 0-1;
Erica 9-Sociï 4 5-0; Pax 10-Sociï 5 2-
1.
Jeugd: Go Ahead B-Sociï B 11-1;
Wolfersveen D-Sociï D 5-5; Zeddam
E-Sociï E 10-2; Warnsveld F-Sociï F
1-21.

Programma
EDS 1-Sociï 1; Ruurlo 2-Sociï 2;
Zutphen 5-Sociï 3; Sociï 4-SHE 4;
Sociï 5-Steenderen 4.
Jeugd: Sociï F-Voorst F; Sociï E-NVR
1; Sociï D-Doetinchem D; Sociï B-
Varssem B.

Doe mee aan

de Nederlandse

Hartstocht
Loopje fit

op Wereld Hartdag
30 september 2001

www.hartstichting.nl

Zwembad In de Dennen:
de 50.000 bezoekers
gepasseerd!

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

SEPTEMBER
5 Welfare: handwerkmiddag De

Wehme.
5 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
5 HVG Linde: lezing over Euro.
5 HVG dorp: fietstocht.
6 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
9 VRTC Achtkastelenrijders: na-

jaarstocht.
9 Pleinmarkt Vierakker.

10 Bridgeclub Vorden.
12 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Open brief aan de Burgemees-
ter.
Tien jaar geleden toen wij in de
Kranenburg kwamen, waren we
door vervelende omstandigheden
ons huis kwijtgeraakt, nu 2001
hebben wij ons huis verkocht, om-
dat er niet te leven valt met 80
asielzoekers naast de deur 3 meter
van ons kamerraam loopt de
schutting, de school is hoog dus al
het geluid weerkaatst en mensen
uit die landen schreeuwen onder
elkaar altijd.

Ook valt ons op dat er weinig door
het beheer en de Coa die mensen
op dingen gewezen wordt, wat
hier de normen zijn. Rommel om
het klooster niemand steekt een
hand uit want het is niet van hun,
vooral als ze hier willen blijven
zullen we hen daar op moeten wij-
zen en vooral de kinderen want
Nederland verloedert. Een hoop
mensen sluiten hun ogen daar-
voor. Ook op zondag, gras maaien,
heg knippen, zeg tegen de mensen
het is zondag het respect voor
mensen die wel van hun rust wil-
len genieten, 's Avonds laat vooral
met mooi weer kun je bij ons niet
buiten zitten. Al 2 zomers gaan we
naar binnen.

Laatst op zondagavond om 23 uur
stond er nog een dweilmachine te

12 Start bridgeseizoen bridgeclub
BZR Vorden.

15 Klein Axen: workshop.
16 HSV De Snoekbaars: senior-

wedstrijd.
16 Volksfeest Linde: fietstocht.
17 Bridgeclub Vorden.
19 Welfare: najaarscontactmid-

dag De Wehme.
19 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
19 Bridgen bridgeclub BZR.
19 HVG Wichmond en Vierakker

Startavond.
20 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
20 Volksfeest Linde: revue.
21 Volksfeest Linde: vogelschieten.
21 Klein Axen: bomenlezing.
22 Volksfeest Linde: volksspelen

en feestavond.
24 Bridgeclub Vorden.
26 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
26 Bridgen bridgeclub BZR.
27 HVG Dorp: voordrachten en

muziek.
27 PCOB Voorlichting over

blindeninstituut Bartimeus
Zeist.

30 HSV De Snoekbaars: ledenwed-
strijd Hengelo/Vorden.

loeien, deuren open, ik ben er
naar toe gelopen heb gezegd dat
het stil moest zijn maar dat hoefik
niet te doen, dat moet het beheer
doen, er kijkt geen hond naar om,
Wolberts heeft maar een ding voor
ogen, dat is het geld wat hij krijgt
en dan zelf in de krant schrijven
dat er nooit geen klachten zijn die
zijn er wel degelijk bij de politie.

Ik vind dat een burgemeester hier
nooit toestemming voor had mo-
gen geven (dat is inmiddels geble-
ken) en we houden hem dan ook
hier verantwoordelijk voor dat wij
vertrekken, we hadden toender-
tijd gedacht om hier oud te wor-
den dit is al de tweede keer dat we
verkopen onder vervelende om-
standigheden. Voor ons is er geen
hulp , daar moet je asielzoeker
voor zijn dan staat alles klaar in
Nederland maar de gewone burger
die kan zich zelf redden en alles
betalen dit breng ook voor ons een
hoop kosten en energie weer mee
waar we niet op gerekend hadden.

Daarom meneer de Burgemeester
vragen we u om 8 september en 22
september vrij te houden om ons
te helpen overhuizen, misschien
heeft u ook nog wel een paar vak-
lui over om weer een huis op te
knappen.

Bijvoorbaat hartelijk dank
Gerry Mijnen

Ruurloseweg 97a
Kranenburg - Vorden

Overhandiging
eerste boek
Zaterdagmiddag 15 september
a.s. wordt het eerste exemplaar
van het kinderboek "Een valk
voor Berend" van Martine Lette
rie overhandigt aan de burge-
meester van Vorden.

De hoofdpersoon van dit boek is
de achtjarige Berend van Hackfort,
die rond 1475 geboren werd. Dit is
het eerste historische kinderboek
van Martine Letterrie dat in Vor-
den speelt.

Daarom maken de Bruna boekhan
del in Vorden en de schrijfster iets
bijzonders van deze middag. De fa-
milie Trijsberg speelt samen met

leden van het gezelschap Maliën-
kolder een scène na uit het boek.
Het middeleeuws jachtgezelschap
van Hendrik, Heer van Vorden, zal
uitrijden op Merenzen, oerpaar-
den die stammen uit de Franse Py-
reneeën. Berend (gespeeld door
Ruben Mol) heeft ontdekt dat de
roofridders van de Wildenborch
een pachter van zijn vader hebben
beroofd.

Hij galoppeert in vliegende vaart
naar het jachtgezelschap op zijn
pony Sterre.

Hij waarschuwt zijn vader. Hend-
rik van Vorden gaat in harnas een

Bijna 'onopgemerkt' passeerde
dezer dagen de 50.000e bezoeker
de poorten van het Vordense
zwembad In de Dennen. 'De laat-
ste keer dat dit resultaat werd be
reikt, dateert uit de vorige eeuw',
zo grapte bedrijfsleider Martin
Westerik. Om precies te zijn in de
zomer van 1997 toen de bezoeker-
steller bleef steken op 56.500.

Dat dit aantal nog wordt geëve-
naard ziet er, gezien de weersvoor-
spelling voor de komende dagen,
niet in. Het zwembad is nl. nog
open tot en met zondag 9 septem-
ber. Wel zullen in deze laatste
week de openingstijden worden
aangepast. Het bad is dus 's mor-
gens gesloten. Tevens vinden de

laatste zwemlessen plaats. Wel is
er nog diplomazwemmen ( zwem-
vaardigheidsdiploma's en A, B. C).

Deze week kan tevens aan de kassa
alvast een zwemabonnement voor
het seizoen 2002 besteld worden.
Ook kunnen ouders hun kinderen
al opgeven voor zwemles.

Men ontvangt dan begin volgend
jaar automatisch een bericht over
tijden e.d. De komende winter wil
In de Dennen bij voldoende be-
langstelling een cursus toezicht-
houder zwembaden organiseren.

Informatie hierover kan men ver-
krijgen bij de badmeesters Martin
Westerik en Ernst Jan Somsen.

Boer'nleu tijdens
Lindes Feest
Het traditionele Lindes Feest
begint dit keer op zondag 16
september bij t' Praothuus een
orienteringsrit van start gaat
met een lengte van 25 kilome-
ter.

Dit keer wordt afgeweken van een
jarenlange traditie te weten het
opvoeren van een toneelstuk, door
acteurs uit het buurtschap zelf.
Thans is gekozen voor het gezel-
schap "Boer'nleu" dat op donder-
dagavond 20 september in de feest-
tent bij de Lindese Molen de revue
"D'r zit muziek in", zal opvoeren.
Voor deze revue zijn nog kaarten
verkrijgbaar bij de plaatselijke
WV

In deze revue spelen Jan, Hanna
en Gerard de hoofdrollen. In het
Twentse land zijn ze al zo bekend
dat de revue meestal al ver van te
voren is uitverkocht. Zoals dat
heurt bie een revue brengt de
"Boer'nleu" achter mekare schets-
jes, zang en muziek. Hun bekende
manier van doon en de plezierige

wieze waorop ze alles brengt,
maakt dat et un hele mooie veur-
stelling wordt. De "Boer'nleu" goat
er van uut dat de bezoekers blieft
lachen. Na afloop van de revue is
er nog een gezellig samenzijn in
de feesttent.

Vrijdagavond 21 september begint
het vogelschieten voor volwassenen
en de jeugd, terwijl er voor de
dames vogelgooien op het pro-
gramma staat. Vijf jaar geleden
stond er ook keizerschieten op het
programma. Aangezien we hier
spreken over een mijlpaal (135e
keer Lindes Feest) ook dit jaar "kei-
zerschieten" waaraan wordt mee-
gedaan door de diverse schutters-
koningen uit de afgelopen jaren.

Zaterdagmiddag 22 september
wordt begonnen met de traditio-
nele volksspelen, waaraan ook de
muziekvereniging "Sursum Cor-
da" haar medewerking zal verle-
nen. S'avonds is er in de feesttent
bal met medewerking van het or-
kest de "Flamingo's".

Neem een kijkje achter de schermen bij een
Europees marktleider

Open dag bij Bronkhorst
High-Tech B.V.
Bronkhorst High-Tech B.V.
houdt op zaterdag 8 september
een open dag. Iedereen is van
harte welkom om een kijkje te
komen nemen in het bedrijf
aan de Nijverheidsstraat la.

De bezoekers kunnen rondkijken
in het bedrijf, vragen stellen aan
de medewerkers van elke afdeling
en kennismaken met de produc-
ten van Bronkhorst High-Tech B.V.
Want wat heeft Bronkhorst High-
Tech B.V. te maken met een long-
volumemeter? Een auto? Of een
slagroommachine? En bij de de
monstratie van de slagroomma-
chine hoort natuurlijk ook een bij-

passende traktatie. Bronkhorst
High-Tech B.V. is Europees markt-
leider waar het gaat om meetins-
trumenten, regelaars en uitleesap-
paratuur.

De producten zijn bestemd voor
talloze branches over de hele we
reld, van de laboratorium- en de
chemische markt tot de auto-in-
dustrie.

De open dag is een unieke kans
om een kijkje achter de schermen
te nemen, de koffie staat klaar.
Meer informatie over Bronkhorst
High-Tech B.V. is te vinden op in-
ternet: <www.bronkhorst.com>.

zwaardgevecht aan met de roof-
ridder. Wie zal er winnen? De Vor-
dense troubadour Gery Groot
Zwaaftink zingt, terwijl er een
hapje en een drankje is. Er wordt
een roofvogeldemonstratie gege
ven door Falconry Solutions.

Arthur Moll neemt hiervoor 7 tot
10 roofvogels mee, waaronder een
echte Oehoe! In ieder geval heeft
hij ook een slechtvalk bij zich,
want dat is de vogel die Berend al

zo lang graag wil hebben. En na-
tuurlijk is het mogelijk een exem-
plaar van "Een valk voor Berend"
te laten signeren door Martine Let-
terie.

Alle basisschoolkinderen van Vor-
den krijgen een persoonlijke uit-
nogiding voor deze middag, net
als de kinderen van de Ds. Piers-
ons-school uit Hengelo en de
Barchschole. De toegang is voor ie
dereen gratis.



135 jaar

Volksfeest Linde

Het revue gezelschap

Boer'nleu
uit Enschede komt naar Linde!!

Op donderdag 20 september om 19.30 uur in
de feesttent brengt zij u de revue

D'r zit Muziek in!
Er zijn nog beperkt kaartjes verkrijgbaar bij:

de VW in Vorden. Kosten: f 15,50per stuk.
Denk erom zonder revuekaartje

geen toegang.

VLAAI VAN DE WEEK:
Boerenjongensvlaai f 11,-

Vruchtenvlaaitjes
Diverse smaken per stuk f 1,75

Suikerbrood f 3,-
VRUDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje
f7,50

Maandag de gehele dag geopend.
Woensdag iinddag gesloten

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Proef het najaar, met de smaak van
haar vruchten:

Woud-
vruchten-
schelp
van f 15,25 voor

f 10,00
rred Bosvel1

Specialiteit:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / GHOCOLATERIE

FredBosvett
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

'Als je kind
een nierz/ekte
hee|| zet dot
jeJIpi
opz'nkop'

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend met vrij-
stelling ex:
* artikel 9, lid 6 sub a, b en c van het bestemmingsplan

"Vorden West en zuid 1992" (wijziging vorm hoofd-
gebouw en terreininrichting; goothoogte; hoogte; be-
bouwingspercentage; vergroten bejaardenwoningen
tot woongebouwen) en

* artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening (aantal bouwlagen)

medewerking te willen verlenen aan het plan voor de
uitbreiding van woonzorgcomplex "De Wehme" aan de
Nieuwstad/Pastorieweg te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstellingen ligt
met ingang van donderdag 6 september tot en met 3
oktober 2001 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 5 september 2001.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Steun
de Nierstieh|if|||
Giro 88.000

STOP AIDS

Een Afrikaanse vrouw hoort dat ze Aids Vijftig professionele VSO-aids-voorlichters
heeft. Voorlichting kwam te laat, wat rest is gaan lokale voorlichters opleiden in

't Löp d'r weer dunne deur,
3 dage lang bie

"De

Vrijdagavond 14 september

ORKEST FRAGMENT
Zaterdag 15 september de gehele dag

LOS FERROS
Zondag 10 september de gehele dag

PERFECT SHOWBAND
Café-Restaurant „De Keizerskroon" Dorpsstraat 15, 7261 AT Ruurio, Tel.: 0573-451416

troost. Sexueel overdraagbare aandoenin- Namibië,
gen zijn overal verkrijgbaar, condooms en Help VSC
voorlichting trouwens NIET. een halt l
VSO start daarom een omvangrijk voorlich- Stort uw
tingsprogramma in Zuidelijk Afrika. Wat
niet te genezen is, moeten we voorkomen.

VSO Nederland. Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ UTRECHT
Telefoon 030 - 276 92 37, www.vso.nl E-mail: info@vso.nl

Namibië. Z.Afrika, Mozambique, Zambia.
Help VSO de killer van de jaren negentig
een halt toe roepen.
Stort uw steun op Giro 92.

Aids Preventieplan Zuidelijk Afrika

De onderstaande lessen starten weer
in de week van 24 september:

Stijldansen voor:
Jeugd & Volwassenen & 55+

Littleswing (vanaf 4 jaar)

Streetkids, (vanaf 8 jaar)

Streetdance

Veekrs Dance Masters

Wij geven les in;

Laren
Lochem
Borculo

Geesteren
Ruurio
Vorden

www.veelers.nl

Tramstraat 37-39 te Lochem, Tel.: 0573 - 25 18 36



VORDENSE
ONDERNEMERS

HERENIGING
KOOPZONDAG

UUR

van 12.00 - 17.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

KETTELERIJ
FREEWHEEL
FASHION CORNER
HELMINK
BLEUMINK TWEEWIELERS
SUETERS
MD MEUBELEN
TUUNTE FASHION
VISSER MODE
ETOS BARENDSEN
WEULEN KRANENBARG
DROGISTERIJ TEN KATE
SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
KLUVERS VORDEN
GIESSEN SCHOENMODE
ANTHONY'S
POLMAN WONINGINRICHTING
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
BARENDSEN FIXET
MEEKS MEUBELEN
DUZO FASHION

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER

ASYA RESTAURANT

KWALITARIA DE BUURMAN



0)
•Q

l
V*
0>

•8
C
O
N

.s

É

Benieuwd naaf de nieuwste woontrends?
Kijk dan eens bij Helmink Meubelen! ,

De nieuwste
woontrends
vindt u bij
Helmink.

Met tientallen
woonideeën,
van modern tot
klassiek. En een
enorme keus in

woningtextiel
plus een complete

afdeling slaapcom-
fort met diverse
slaapsystemen,

matrassen en bed-
linnen. Kortom,

comfortabel en mooi
wonen begint bij
Helmink Meubelen.

Een ruime collectie fauteuils
voor jong en oud met zit-
comfort op maat. Met rug-
verstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, hand-
bediening, elektrisch,
opstahulp of massage...
Seniorenfauteuils
worden evt. thuis op
maat aangemeten.

\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H E L M % N K M A

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist.
Met een enorme
keuze in ledikanten,

boxsprings, water-
bedden, bedtextiel etc.

euvelen
H E T M O O I E R

Profiteer van
de diverse

koopzondag
aanbiedingen'

www.helminkmeubelen.nl

B I J U T H U I S .

Herfst
2001

Kom kijken
naar onze nieuwe

najaars-
en
winter-
collectie

op de koopzondag
9 september
van 12.00-17.00 uur

tl
SCHOEIMIVIODE

VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

95*™^
A>r '(

20-50% korting

JE M A A K T HET MET FIXET

Doe eens iets anders!
Ga zondag 9 september

winkelen in Vorden!

Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59 • Fax (0575) 55 25 58



Optreden
Zeemanskoor
tijdens
k ndag
Op 9 september a.s. treedt het zeemans-
koor 'Op Koers' uit Gorssel op tijdens de
koopzondag.
Het koor, ook wel Shantykoor genaamd,
werd vorig jaar oktober opgericht en be-
staat uit zo'n 75 leden, die uit de gehele
regio afkomstig zijn.
Er worden hoofdzakelijk Nederlandse zee-
mansliederen gezongen, maar op het re-
pertoire van ca. 40 liederen staan ook En-
gels- en Duitstalige werken.

Het Koor staat onder leiding van dirigent
Arie Hofstede uit Bathmen en wordt door-
gaans begeleid door 3 trekzakspelers van
'De Sterrenbostrekkers' uit Tonden onder
leiding van Dies Nicolai uit Tonden, de eni-
ge vrouw in het gezelschap. Komend sei-
zoen zijn er al 20 optredens gepland.

Het optreden in Vorden begint om 12.00
uur en eindigt om ca. 13.30 uur. Halverwe-
ge is er een korte pauze. Het Shantykoor
treedt op voor restaurant/bistro De Roton-
de, waar de leden van het koor na afloop
een consumptie krijgen aangeboden. Het
optreden is een initiatief van Martien Pater
van Free-wheel, tevens bestuurslid van de
VOV en enthousiast lid van het koor. Zijn
medebestuursleden waren direkt te vinden
voor een dergelijke actie, die de koopzon-
dag in Vorden een extra dimensie zal ge-
ven.
Ook andere ondernemers reageerden
spontaan. Zo bood Jacques Roosenstein
van Roosenstein Quality Wear spontaan
aan zeemanspetten te leveren tegen een
zeer billijke prijs.

DWEILORKEST / HARMONICADAG
Er zal vanaf 13.30 uur ook een dweilorkest
spelen, dat op verschillende locaties in het
dorp acte de presence zal geven. De muzi-
kale omlijsting van de koopzondag wordt
compleet gemaakt door de jaarlijkse 'Har-
monicadag', die van 11.00 -17.00 uur bij 't
Pantoffeltje wordt gehouden.

Alles bij elkaar genomen een uitstekende
gelegenheid om tijdens de koopzondag
een bezoek aan Vorden te brengen, waar
het overgrote deel van de winkels van
12.00 tot 17.00 geopend zal zijn.

Openstellingen van veel Vordense ondernemingen
op zondag 9 september a.s.
Haast / druk / weinig tijd / een-
zaamheid. Bekende kreten voor de
gehele samenleving. Onthaasten is
een mode-term, maar wellicht een
mogelijkheid om bij te dragen aan
een relaxer en zinvoller bestaan?

Ook binnen de Vordense ondernemin-
gen is dit wel degenlijk aan de orde en
besproken. In goed en open overleg
met respect voor de zondag is er voor
deze datum gekozen.
De tweede van dit jaar, (gezamenlijk

dan)'s middags van 12.00 tot 17.00 uur.
Een kans voor jong en oud om bij di-
verse ondernemingen een kijkje te ne-
men, zonder u te haasten.

Een extra mogelijkheid voor onderlin-
ge contacten en informatie. Vele on-
dernemers bieden u deze middag spe-
ciale diensten, acties en service! Dat al-
les in een relaxte sfeer, met diverse
muzikale ondersteuningen.

Het 'Vordense dorpsgevoel' staat regio-

naal bekend, daar zijn de onderne-
mers trots op. Op deze wijze kan er te-
gemoet gekomen worden aan de term,
'onthaasten', ook in Vorden.

Voorziter V.O.V.:
H.H. Kettelerij.

onder andere dealer van:

• Tulikivi
• Jotul
• Faber
• Gijssen schouwen

Haarden- en kachelspecialist

BARENDSGN
ZUTPHENSEWEG 15* VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59 • FAX (0575) 55 25 58

Koopzondag
•

Vorden
9 september

12.00 -17.00 uur

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

DAMES en HEREN Casual Wear
Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

ANTHONY'S

- Tel. (0575) 55 811

Speciale
koopzondag*
aanbiedingen bij
Anthony's

Winter Budget wax coat van 189, voor 159,00

Bijpassende katoenen shawl voor 35,00

Geen regenproblemen met... wax hat voor 55, 00

Fleece truien of jackets deze zondag —10%

Drijfkaarsjes a 4,95 3 voor 12,50

Geurkaarsjes a 3,95 3 voor 10,00

'Classic Sylvain' mokken
Engels aardewerk van 11,25 voor
Deze aanbiedingen zijn uitsluitend op zondag 9 september geldig.

Jbt ziens bij Anthony's Burg. GcUleestraat 22



ATB fietsen
Giant
Gazelle
Kenosha
model 2000 en 2001

nu met
extra korting

Hybride fietsen
Giant
Gazelle
Altra
model 2000 en 2001

nu met
extra korting

Stadsfietsen
Vico
Gazelle
Union
Altra
model 2000 en 2001

nu met
extra korting

Huurfietsen
één seizoen gebruikt

9 september koopzondag van 12.00 tot 17,00 uur

PR F/L
DE FIETSSPECIAL IST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Gezellig met z'n allen op pad,
winkelen in een ongedwongen sfeer.
Tot zondag 9 september 2001.

vanaf f 599,-

Kinderfietsen
nu met korting oplopend tot

50% (zonder inruil)

Nu nog enkele modellen geveerde
fietsen en elektrische fietsen voor

speciale prijs.

Elektrische fietsen (de trapkracht verdubbeld, ideaal
dus!) afhankelijk van het specifieke model heeft de

accu een bereik van zo'n 75 a 85 kilometer.

Geveerde fietsen, zowel voor als achter of
verende zadelpen.

Wint
New Collectio

G-Star

l K P.

ON-L-Y

Levi's

S'Olivor

the

CORNER

o be

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon (0575) 55 24 26 • Markt 21- Zelhem - Telefoon (0314) 62 37 06



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

ZONDAG 9 SEPT. 12.00 - 17.00 UUR

KOOPZONDAG
9 SEPTEMBER

Geuren-
e

11OSteBAR€NDSeN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

RESERVEBRIL,
GOED GEZIEN l F 98.'

* vraag naar de voorwaarden

Een ongeluk zit in een klein hoekje!
Wie een bril of contactlenzen draagt zou eigen-
lijk een reservebril moeten hebben. Want wat
ziet u nog zonder? Wij leveren uw reservebril
tegen een zeer scherpe prijs. Kom snel langs!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

00*

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

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

Onze
winkel
hangt
alweer vol
met d
nieuwe
model

tiuntc
FASHION ]

mode voor het héle gezin

Internet: www.tuunte-fashion.nl
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen

Baalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

ondag 9 september uitzoeken:
2.50

cd singles é^m • 5 voor W! K oo
• ceedees

Natuurlijk bij
SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip



Uw klanten betalen vanaf l januari met euro's, maar hebt u dan ook euro's in uw kassa om terug te betalen?

Voor iedere ondernemer geldt dat de basisvoorraad vóór 15 september aanstaande besteld moet zijn door middel van het speciale bestel- en
registratieformulier.

Geen bestelformulier ontvangen?
Neem contact met ons op, dan zorgen wij er voor dat u per omgaande een bestelformulier ontvangt met daarbij
een folder met vuistregels. Hiermee berekent u eenvoudig hoeveel euro's u als startvoorraad nodig heeft.

Voor horecaondernemers met speelautomaten is het daarnaast van belang om voldoende l- en 2 euromunten
in voorraad te hebben. Hiervoor zijn bij de bank speciale bestelformulieren verkrijgbaar.
Zorg voor een soepele invoering van de euro binnen uw bedrijf en bestel op tijd.

Wij zijn er klaar voor, u ook?

Rabobank
Graafschap-West Telefoon: (0575) 55 81 00 • e-mail: graafschap-west@tref.nl

Wil je extra geld verdienen voor de feestdagen dit jaar?
En lijkt het je leuk om de kerstpakketten in te pakken met

een gezellig team?

til

liet vin,

Vanaf eind september tot aan de kerst heeft Hedi international
in Zutphen leuk werk voor

Inpakkers (M/V)
die van aanpakken weten, praktisch en collegiaal zijn.

Tijdelijk werk spreekt ja aan en je bent bij voorkeur 40 uur
per week beschikbaar, van maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur
(minder uren, met een minimum van 24 uur per week, is
bespreekbaar.)

Geïnteresseerd? Schrijf dan binnen 10 dagen een brief naar
onderstaand adres van Van der Noordt Personeelsdiensten t.a.v.
Karin Overbeek of bel voor meer informatie 0546 - 570057.

VAN DER NOORDT

Windmolen 12 Postbus 3001 7600 EA Almelo Tel: 0546 570057
Fax: 0546 570010 E-mail: infod'Vaudernoordt.nJ Internet: www.vandernoordt.nl

Werving & Selectie - Payrolling - Outplacement - Personeelsadviezen

Kijk voor meer
nieuws op:

DREADLOCKS, EEN MAGISCHE SENSATIE

Waren het voorheen alleen filmsterren en mannequins die gebruik
maakten van dreads, tegenwoordig is dit bijzondere kapsel voor

iedereen bereikbaar.
En ... dreads zijn altijd te hergebruiken.

DREADS ZIJN ERVOOR IEDEREEN

Dreads zijn er voor iedereen, man of vrouw. Ongeacht je haartype of de
lengte ervan. Een grote variatie aan dreads kan worden aangemeten.
Uiteraard geven we jou het beste advies.

MEER WETEN? KOM DAN BIJ ONS LAN65 OF BEL!

Jim Heersink haarmode
Zutphe nseweg 21 - Vorden

0575-55 12 15

P

ledere dinsdag staan wij op het marktplein voor u
en bakken een lekker visje voor u gaar!

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week fis!
Ruime keus: zalm, makreel, paling, garnalen,
zeetong, botervis, schol, kabeljauw, koolvis.

VISHANDEL

LJVL & F. VAN DE GROEP
Spakenburg

Tel./fax (033) 29 86 610 • mobiel 06 22158903

r"-";:'; .;; ;'.:i>—:; ••••: -'^:,f :,p:""',; q™ OlT~Tl«!>s,
(onze specialiteit)

500 gram tóbbeling f 10,-
saus ïiaair keuze gratis.

Hollandse ïlieuwe vers van het me»
f 10,-

Graag tot ziens f
ledere dinsdag van 09-30 tot 17.15 uur

/ , ̂

MAGERE RUNDER-
LAPPEN 1 k g 11,95

RUNDERGEHAKT1 kg 7,95

2 kg 15,00

MAGERE HAM-
LAPPEN 1 kg 9,95

BOERENGEHAKT-
ROLLADE per stuk 4,95

Weekpakket vleeswaren

100 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr BOTERHAMWORST

Bke week op de markt in Vt>/t/e/r Uw vakslager DIJKGRAAF

O 2 Cyclamen 10,00

@> 2 grote heideplanten 8,95

1$ 2 bossen anjers 7,95

• 3 Kaapsviolen 5,95

* DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweid
bloemen en planten



Voetbal

V.V. VORDEN
Viod-VordenO-1
Vorden heeft in de eerste wedstrijd
in de 3e klasse de volle winst bin-
nengehaald. Het krachtsverschil
tussen de Doetinchemse ploeg en
de geelzwarten was weliswaar niet
groot, maar drie punten waren
wel verdiend. In de 75e minuut
schoot Rob Enzerink een vrije trap
van bijna 20 meter onhoudbaar
voor de keeper in de touwen.

Vorden speelde met twee spitsen,
waarbij Andre Kamperman als
diepe spits opereerde en Hugo van
Ditshuizen als schaduwspits. Bij
VIOD is Jan Lorsé, na een prof-
avontuur bij PSV, weer op het oude
nest teruggekeerd. Vorden begon
nogal zenuwachtig aan de wed-
strijd en de beginfase was dan ook
voor VIOD. In de 15e minuut had
Vorden geluk toen een afstands-
schot op de lat belnadde. Spelver-
deler Lorsé speelde dicht achter de
spitsen, waardoor Vorden gedwon-
gen werd dicht op het eigen doel
te spelen. Naar mate de eerste
helft van de wedstrijd vorderde
kwam het zelfvertrouwen in de
ploeg van trainer Chung. Het
creëerde zich een aantal kansen
en bovendien ging het verder van
het doel afspelen. De achterhoede
van Vorden gaf geen enkele kans
weg.

In de tweede helft kwam bij Vor-
den Dennis Wentink (net terug
van vakantie) in de ploeg voor de
geblesseerde Hans van Dijk. Alhoe-
wel Vorden sterker was, kon het
zich geen echte doelrijpe kansen
creëren. Ronnie de Beus spurtte
twee keer vrij op de keeper af.
Eerst werd hij wegens buitenspel
teruggefloten en de tweede keer
werd hij in het strafschopgebied
onderuit gehaald. De Vordense
achterhoede speelde een solide
partij met Rob Enzerink en Erik
Rakitov als uitblinkers. VIOD werd

"" geen kans gegund, hetgeen de
naar de spitspositie doorgescho-
ven Lorsé niet kon verkroppen en
met enige regelmaat smerige over-
tredingen beging. In de 75e mi-
nuut kwam Vorden op de verdien-
de 0-1 voorsprong, toen Rob Enze
rink de bal uit een vrije trap in een
keer achter de VIOD-goalie depo-
neerde. Hierna goode VIOD alles
op de aanval, maar Vorden verde-
digde bekwaam. Dennis Wentink
had vijf minuten voor tijd nog de
0-2 op de schoen, maar hij zag zijn

*~ schot juist overgaan. Een nipte,
maar verdiende overwinning voor
de Vordense ploeg. Aanstande zon-
dag komt het sterke Sprinkhanen
op bezoek.

Uitslagen
VIOD l - Vorden l 0-1; Vorden 2 -
Kilder 2 0-2; Lochem 3 - Vorden 3
afg.; Longa 6 -Vorden 4 0-0; Vorden
5 - Lochem 7 1-10

Programma 8-9 september
Colmschate Dl -Vorden Dl; Eefde

r Dl - Vorden D2; WHCZ D5 - Vorden
D3; Vorden El - WHCZ E3; Vorden
E2 - Eefde El; Gaz. Nieuwland E3 -
Vorden E3; WHCZ E6 - Vorden E4;
Voorst E2 - Vorden E5; Voorst Fl -
Vorden Fl; Vorden F2 - AZC F3;
WHCZ F4 - Vorden F3; Vorden F4 -
Oeken F3;
Vorden Al - Witkampers Al; Vor-
den Cl - Almen Cl; Vorden C2 -
AZCC2;
Vorden l - Sprinkhanen l; Vorden
2 - Vrij; Vorden 3 - ABS 3; Vorden 4
- Witkampers 5; Eibergen 7 - Vor-

•*• den 5

S.V. RATTI
Programma
Zaterdag 8 september 2001
Ratti 5 - Zelos 4; Brummen B2 - Rat-
ti BI; Ratti Cl - Sp. Lochem Cl.

Zondag 9 september 2001
Ratti l - Aerdt 1; Eibergen 4 - Ratti
2; Ratti 3 - SVBV 3.
Zelhem l - Ratti l (dames).

Gaanderense Boys - S.V. Ratti
Zondag 2 september 2001 is voor
Ratti l het seizoen 2001-2002 van
start gegaan, en wat voor een start.
Onder leiding van de nieuwe trai-
ner Flip Pelgrum heeft Ratti l af-
gelopen zondag verdiend gewon-
nen van Gaanderense Boys. Ratti
speelde het eerste kwartier erg
goed. Er zat rust in het spel en er
werd behoorlijk gecombineerd.
Gaanderense Boys had hierop aan-
vankelijk geen antwoord. Het was
dan ook Ratti dat op voorsprong
kwam. Na een lange trap over de
breedte ging Senad goed door tot
de achterlijn. Zijn voorzet was
hard en werd door een verdediger
van Gaanderense Boys verkeerd
verwerkt en belandde in het doel,
0-1. Ratti ging daarna goed door.
Hoewel Gaanderense Boys ook
steeds meer in het spel kwam. De
wedstrijd ging gelijk op met een
aantal goede mogelijkheden voor
beide ploegen, echter zonder re
sultaat. Resultaat had wel een vrije
trap van Gaanderense Boys. Op on-
geveer 20 meter werd de muur,
knap omzeild, 1-1. Ratti raakte
niet in paniek en bleef goed door-
voetballen. Men was fel en strijd-
vaardig. 10 minuten voor de rust
werd de bal door het middenveld
van Ratti opgepakt en een snelle
uitbraak, via Arnoud Willemsen
werd knap binnengetikt door An-
toine Peters. De rust werd dan ook
met een 1-2 voorsprong bereikt.
In de tweede helft kon Ratti het
verzorgde spel van de eerste helft
niet echt meer voortzetten. Wel
werd er voor iedere meter gevoch-
ten en wisten de Rattianen het
Gaanderense Boys erg lastig te ma-
ken. Hierdoor creëerde de tegen-
stander dan ook geen echte uitge-
speelde kansen. De counters van
Ratti hadden brachten soms meer
gevaar met zich mee, echter hier-
uit werd niet gescoord. Doordat de
scheidsrechter elk oponthoud
duurde de tweede helft in totaal
56 minuten. In deze tijd wist Ratti
het doel schoon te houden, mede
door goed keeperswerk van Marcel
Dekkers. Het zijn de eerste drie
punten voor Ratti dat dit seizoen
in een andere competitie speelt en
daardoor eerst moet zien wat deze
overwinning waard zal zijn. Het
geeft in ieder geval een duw een
de goede richting en het brengt
zelfvertrouwen met zich mee.
Aanstaande zondag speelt Ratti
thuis tegen Aerdt.

RTV
Reynold Harmsen wint.
Afgelopen zaterdag won RTVer
Reynold Harmsen uit Warnsveld
zijn eigen wielerkoers in Warns-
veld. Een kopgroep die uiteindelijk
uitgedund werd tot 4 renners
waarin ook RTVer Edwin Maalde
rink zat. In een zeer spannende fi-
nale reed Harmsen als eerste naar
de laatste bocht en kwam ook zo
over streep. Oud Warnsvelder Ed-
win Maalderink klasseerde zich
als 3e. Peter Makkink reed naar
een 5e plaats en ook diverse ande
re RTVers zaten bij de eerste 20.
Thijs van Amerongen de Vordense
nieuweling reed ook in Warnsveld
sterk uiteindelijk werd hij 14e in
een groot peleton renners. Ook
zondags werd er gekoerst ditmaal
in het Overijsselse Whije hier de-
den de RTVers het ook niet slecht.
In een gecombineerde koers van
sportklasse A en B en ook vetera-
nen (dit mag enkel in maand Sep-
tember) reed Peter Makkink naar
een 4e plaats. Rudi Peters de Wich-
mondse veteraan werd hier 6e. De
Baakse junior Paul Wolbrink ook
lid van de RTV deed het goed in
Dordrecht, hij reed in een zware
koers naar een 8e plaats. Ook een
dag later in Veldhoven reed hij
sterk hij werd daar uiteindelijk 5e.
Deze Paul Wolbrink zit op het ROC
Aventus te Deventer hier wordt
sport en studie gecombineerd. De
RTV is momenteel bezig met de
training voor de clubkampioen-
schappen te Drenten, dit alles
wordt verreden op 29 september.

Daags voor de omloop van de
Graafschap die in Vorden start en
finisht. Een week vooraf wordt de
ronde van Hengelo (G) verreden in
al deze wedstrijden zijn er Rabo
dikkebanden races. Dit zijn wed-
strijden voor de jeugd t/m 12 jaar.
Starten kan op elke fiets. Inschrijf-
formulieren liggen bij de Rabo-
banken Graafschap West en tot
een halfuur voor de wedstrijd kan
men inschrijven bij de rugnum-
mers. Hopelijk komt hier een Dek-
ker of een van Bon uit voort. Ook
zij zijn zo begonnen.

Neem jij
verantwoording?
Jullie kennen het vast wel datje op
de lagere school aan het begin van
de zomervakantie een plantje van
school mee naar huis kreeg datje
moest verzorgen. Een hele verant-
woordelijkheid, want stel je voor
dat het plantje net in de vakantie
dood zou gaan ... Dit is een van de
manieren om kinderen van jongs
af aan te leren omgaan met ver-
antwoordelijkheden. Hoe ga jij nu
in je leven om met verantwoorde
lijkheden? Neem jij je verantwoor-
ding tegenover anderen? En tegen-
over God? Op 9 september aan-
staande zal er weer een jeugd-
dienst gehouden worden in de Re
migiuskerk in Hengelo (Gld.). De
heer Top de Bordes uit Epse, een
verhalenverteller, zal voorgaan in
deze dienst. Hij zal op boeiende
wijze het thema 'Verantwoording
nemen in je leven' bespreken. De
jeugddienstcommissie ziet je
graag op 9 september aanstaande
om tien uur in de Remigiuskerk.

Zonnebloem bezoekt
Park Rosendael
Op donderdag 20 september a.s.
zal de Zonnebloem afdeling Vor-
den Park Rosendael bezoek. Het
programma bevat o.a. rondleiding
met gids door de kasteeltuin. Er
zijn rolstoelen beschikbaar, die
bemand worden door de vrijwilli-
gers. Rondrit per bus over de Post-
bank en een bezoek aan Panne-
koekenhuis Strijland voor een
drankje, pannekoek en ijs. Voor dit
uitstapje zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Wie het eerst komt, die het eerst
maalt. Nadere inlichtingen bij
mevrouw T. Klein Kranenborg,
Molenweg 4, tel. 551347.

olitie varia
Zaterdag, 18 augustus
Tijdens de surveillance zijn een
achttal blaastests uitgevoerd. Geen
van de bestuurders had (teveel) ge
dronken.

Maandag, 20 augustus
Op vrijdag 17 augustus is er een
personenauto gestolen. De eige
naar van de auto was aan het los-
sen voor het bedrijfspand en had
de sleutels nog in het contactslot
zitten. Hij zag iemand lopen die
hij even wilde spreken. Hij liep bij
de auto vandaan en een paar mi-
nuten later reed iemand er met de
auto met een noodvaart vandoor.

Er is een fiets gestolen die gestald
stond op de oprit van een woning
aan de Ruurloseweg. De fiets stond
niet op slot.

Dinsdag, 21 augustus
In verband met de kermis in Wich-
mond is er een alcoholcontrole ge
weest. Vier automobilisten hebben
geblazen, geen van hen had (te
veel) gedronken.

Woensdag, 22 augustus
Tijdens de kermis van Wichmond
zijn er diverse fietsen gestolen. Bij
de politie zijn 4 aangiftes opge
maakt. Het gaat om mooie fietsen
die allen op slot stonden.

De politie heeft een auto achter-
volgd die met hoge snelheid over
de Dorpsstraat reed. Helaas is het
niet gelukt deze auto aan te hou-
den.

Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan op de Zutphenseweg tus-
sen een auto en een fietser. De au-
tomobilist zag de fietser over het
hoofd en een aanrijding was het
gevolg. De fietser liep een hoofd-
wond aan de rechterzijde van haar
hoofd op en is afgevoerd naar het
ziekenhuis in Zutphen. Daar is de
wond gehecht en is er een scan
van haar hoofd gemaakt.

Vrijdag, 24 augustus
Tijdens een radarcontrole op de
Zutphenseweg zijn tussen 15.45 en
16.30 uur 376 auto's gecontroleerd
op snelheid. Ter plaatse geldt een
maximum snelheid van 50 km/
uur. Zes automobilisten reden te
hard. De hoogst gemeten snelheid
was 73 km/uur.

Er is een Sparta Met fiets verduis-
terd. De fiets is voor een periode
van twee weken verhuurd, maar is
tot op heden niet teruggebracht.

Er is een fiets gestolen die gestald
stond bij het station te Vorden. Dit
is gebeurd op 22 augustus tussen
8.00 en 18.00 uur.

Op de Baakseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. De eerste be
stuurder wilde vanuit de uitrit van
de begraafplaats de Baakseweg op-
rijden, maar zag daarbij de nade
rende auto over het hoofd. Hier-
door ontstond een aanrijding. Eén
automobilist klaagde over hoofd-
pijn. Beide voertuigen zijn afge
sleept.

Voor hotel Bakker heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. Bij het ach-
terwaarts inparkeren heeft de be
stuurder een reeds geparkeerde
auto van voren geraakt.

Maandag, 27 augustus
Er is ingebroken bij de stichting
Urtica. Er worden behalve een CD-
speler en geld nog diverse andere
persoonlijke spullen vermist.

Op het Wiemelink heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
bromfietser en een personenauto.
De bromfietser haalde een fietser
in, waarbij ze op de verkeerde
weghelft terecht kwam. De tege
moet komende auto remde nog,
maar een aanrijding was het ge
volg. De bromfietser liep een wond
aan haar elleboog op. Beide voer-
tuigen raakten beschadigd.

Gevonden en verloren voorwer-
pen met ingang van 17 augustus

Gevonden:
- zilverkleurige bril
- bril, merk: Esprit
- fietssleuteltje

Verloren:
- dun gouden kettinkje
- klein frontje van autoradio

Het politiebureau Vorden is geo-
pend van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 -13.00 uur, of u kunt
ons bellen op nr.: (0900) 88 44.

Een prachtig gekleurde ac-
quarel van de Oude Ijsselbrug
in Doetinchem is door de vak-
jury gekozen tot het beste schil-
derij van het Kleurenpalet van
de Achterhoek. Amateurschil-
deres Anneke Koch-Wiegers uit
Heteren won daarmee een ge
heel verzorgde kunstreis naar
Parijs en een Talens waardeche
que t.w.v. ƒ 500,-. Ze ontving die
prijzen tijdens de afsluitende
expositie in de Burgerzaal van
het Stadhuis te Zutphen.

De voorzitter van de jury, beel-
dend kunstenaar Theo Elfrink uit
Nijmegen had niets dan lof over
het winnende kunstwerk, dat te
kenend was voor de kwaliteit, die
een paar honderd amateurschil-
ders in een schilderetappewed-
strijd gedurende zeven zaterdagen
inleverden. Elfrink: „Ik heb van-
morgen ook de kunstmarkt, hier
in Zutphen langs de IJssel bezocht
en ben tot de conclusie gekomen
dat het werk dat daar te koop is
van mindere kwaliteit is dan wat
hier in de Burgerzaal hangt".
De winnares vertelde dat ze alle
zeven keer heeft deelgenomen.
Haar winnende werk, dat van de

jury 38 punten kreeg, won ook in
Doetinchem de hoofdprijs. Ook
haar beide broers namen deel aan
het Schilderpalet van de Achter-
hoek. „Schilderen en tekenen zit
ons in het bloed. Vroeger, toen we
nog klein waren tekenden we zon-
dagochtend altijd. Onze vader was
opdrachtgever en onze moeder
fungeerde als jury", aldus de stra-
lende winnares.
De tweede prijs was voor Truus te
Grotenhuis uit Zutphen met 33
punten. Zij ontving voor haar
werkstuk, een boerderijtje in
Ruurlo, een Talens workshop t.w.v.
ƒ 300,-.
Henk Mulder uit Holten was met
'de watermolen van 't Hackfort'
goed voor 32 punten en won de
derde prijs, eveneens een Talens
workshop. De jeugdprijs was voor
Lennart van Huik uit Apeldoorn.

Publieksprijs
De bezoekers van de afsluitende
expositie wezen J. Verweij uit IJs-
selstein aan als winnaar van de pu-
blieksprijs. De Gelderse gedepu-
teerde van cultuur Hans Esmeijer
reikte deze door de provincie be
schikbaar gestelde prijs uit: een
jaarabonnement op een kunstuit-

leen naar keuze. Esmeijer prees
het initiatief van de Lionsclub
Zutphen, die het Kleurenpalet van
de Achterhoek heeft opgezet en
deze samen met de Lionsclubs Isa-
la en Wisch Hamelandse Marken
voor wat betreft Doetinchem en
Zelhem heeft uitgewerkt. Volgens
de gedeputeerde is met het Kleu-
renpalet van de Achterhoek aange
toond dat je ook zonder een ge-
richte schildersopleiding als ama-
teur een goede prestatie kunt leve
ren. Dat zowel amateurkunste-
naars als een breed publiek plezier
beleven aan dit soort beeldende
kunst is volgens hem belangrijk.
De schilderwedstrijd in etappes
'Kleurenpalet van de Achterhoek'
werd dit jaar gehouden in achter-
eenvolgens Zutphen, Lochem,
Bronkhorst, Doetinchem, Zelhem,
Vorden en Ruurlo.
De speciaal in het leven geroepen
Stichting Lions voor Behoud van
Cultureel Erfgoed denkt na het
succes van deze eerste schilders-
wedstrijd in etappes aan uitbrei-
ding van het aantal schilderdagen.
Er is inmiddels al een aantal aan-
vragen vanuit een aantal Achter-
hoekse gemeenten binnengeko-
men.



Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

We e ver s N e t

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net
I nternet: www.weevers, net

Weevers

Belangrijke mededeling van
Veilinghuis De Wereld

Om technische redenen is onze septemberveiling verschoven
van 3 t/m 8 september naar 24 t/m 28 september.
De oktoberveiling is hiermede komen te vervallen.

Wij vragen voor deze veiling goede inbreng van
antieke meubelen, schilderijen, porselein, goud, zilver en juwelen,

glas, Oosterse tapijten, complete antieke inboedels en/of
nalatenschappen enz. enz.

Laatste inbrengdag zaterdag 8 september a.s.
Gratis taxatie. Voor grote stukken komen wij ook aan huis.

Mr. H.F. de'Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: dewereld@hetnet.nl

www.veilingdewereld.com

Hoken in
Toldiek

NOR04AL

SUPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001
VEURVERBOOP: «Tbldiek: slager

Aalderink, café Den Brèmer,
Flophuus. *Steend'ren: café De
Zeuven Steene. 46oak: café De
Bierkaai, «Zellem

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

Automatisering

-> Oriëntatie Windows
j Basiskennis Computergebruik voor Windows
- Tekstverwerken (Word)

, Spreadsheet (Excel)

De nieuwe studiegids
Is uit Vraag hem
Vandaag nog aan!

DOC Ex/ucat/epörtners. Meer vaart /n ;è loopbaan.

Doetinchem O. Huber Noodtplaats 6
Winterswijk H. Mullierweg 36
T: (0314) 32 54 28

' F: (0314)36 05 63
Educatiepartners E-mail: info(tt}doc-ep,r>l

Internet: www.doc-ep.nl

Kijk mee achter de schermen
bij Europees marktleider

Hovercraft

Weerstation

Longvolumemeter

Branderregeling

Slagroommachine

Luchtorgel

zaterdag 8 september 2001

10.00 tot 16.00 uur

Open dag
Bronkhorst High-Tech B. V.

Nijverheidsstraat 1A - 7261AK Ruurlo
Telefoon: 0573 -458800
Internet: www.bronkhorst.com



Oude waarden, Nieuwe
tijdsgeest

Modeshows bij
Teunissen Mode
in Ruurlo
Komende vrijdag en zaterdag
kunt u bij Teunissen Mode ge-
nieten van wervelende mode-
shows. Onder het genot van een
drankje en iets lekkers kunt u
kennis maken met de mode
van het komende najaar. Voor
de oplettende kijker valt er veel
te beleven uit vorige tijden. Het
komende modeseizoen wordt
een ware revival van de jaren
30, 50 en 60.

Onder het motto: "wat onze nieu-
we mode modern maakt, zijn de
waarden die tijdloos zijn", Wordt
het het seizoen geopend. U vindt
bij Teunissen Mode dus de waarde
volle stijlen van o.a. Chanel en Di-
or, dat betekend tweedstoffen, vis-
graatmotieven en natuurlijk pied
de poules en pied de coque's. Kor-
te blazers en mooie pantalons,
prachtige truien in uni's en ook in
dessins. De cameltinten vormen
naast de aubergines belangrijke
basiskleuren waarin vooral de ac-
centen worden gelegd met zachte
pastels. De gebreide mode is erg
actueel en prachtig van vorm. Ook
hier vindt u veel modellen uit de
50- en 60er jaren. Lambswool is
weer helemaal terug van wegge
weest. Mooie zachte truien en ves-
ten in colkragen of nieuwe polo-
vormen. Dan is er ook een belang-
rijke plaats voor de ruiten. Uiter-
aard vele Schotse ruiten maar ook
varianten en fantasieruiten.

De mannenmode is kleurig. Ook
hier vindt u bij Teunissen Mode
lamswol truien en mooie sweat-
shirts van o.a. McGregor en For Fel-
lows. Gecombineerd met ruiten en
uni shirts zijn deze goed te dragen
op stoere broeken. Het kostuum
staat nog steeds in een goede be
langstelling. Erg nieuw zijn de zo-
genaamde shirt-suits, dit zijn kos-
tuums met een overhemd in de
zelfde stof.
Tijdens de modeshows kunt u al-
les goed bekijken, de shows duren
l uur en daarna kunt u van harte
lust rondkijken en passen. Wilt u
verzekerd zijn van een zitplaats,
kunt u het beste even reserveren.
0573^51438.

Gespreksgroep
weduwen en
weduwnaars
De gespreksgroep is bedoeld
voor hen die langer dan een
jaar hun partner verloren heb-
ben en daar met lotgenoten
over willen praten, van elkaar
willen leren en ervaringen wil-
len delen.

Centraal thema in de groep is de
vraag: 'Wat betekent het om zon-
der partner verder te moeten Ie
ven?' Er wordt aandacht besteedt
aan: gevoelens van verdriet, angst,
boosheid, schuld; eenzaamheid,
het alleen wonen; reacties van fa-
milie, vrienden en kennissen; hoe
kun je de steun krijgen die je no-
dig hebt; hoe richt je je leven op-
nieuw in? (dagelijkse bezigheden,
vrije tijd, hobby's en relaties).
De groep start 28 november en
komt 10 woensdagen bijeen in het
kantoor van ZorgGroep Oost-Gel-
derland, Zutphenseweg l c te Vor-
den onder begeleiding van Thea
Rovers en Jannyjansma. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnenem
met Jannyjansma, tel. (0575) 45 16
59 of Thea Rovers, tel. (0314) 62 21
51). Nadere informatie en afspra-
ken kunnen gemaakt worden met
de begeleiders. Deze zijn bedoeld
als nadere kennismaking maar
ook om duidelijkheid te krijgen of
de groep aansluit bij hetgeen de
geïnteresseerde er van verwacht.

14 september:

Dance Planet, drie zalen,
drie stijlen
Op vrijdag 14 september pre-
senteert City Lido in samenwer-
king met Steam Entertainment
weer een groots dancefeest on-
der de titel 'Dance Planet'.

Voor deze vierde editeit zijn weer
DJ's van formaat aangetrokken, zo
zijn daar de hoofdacts: DJ Boozy-
Woozy van de Klubbheads en DJ
Mason live.
DJ BoozyWoozy is als lid van de we
reldberoemde Klubbheads één van
de founders van de hedendaagse
clubsound. Hij produceert onder
andere voor DJ Jean en reist de hè
Ie wereld af om zijn draaikunsten
te tonen. DJ Mason is student 'Mu-
ziektechnologie' aan de hoge

school voor de kunsten in Utrecht.
Hij draait door heel Nederland en
stond afgelopen jaar op het Extre
ma open-air festival. Ook draait hij
regelmatig in Israël. Het meest
kenmerkende aan zijn trance DJ-
set is absoluut het gebruik van zijn
electrische viool, die hij naast het
doormixen van de platen bedient.
Naast deze twee knallers zullen de
resident dj's Oliver en Lammerz
en DJ Karman, DJ Milo, Dr. Bob, DJ
C-Kaos en Marrah hun indrukwek-
kende kunsten showen.

Entreevouchers zijn naast City
Lido en de Radstake verkrijgbaar
bij alle Focus Fashion kledingza-
ken.

Allerhand
in 't Saksenland

Tot de oudste gebouwen in een stad of dorp behoort meest-
al de kerk. Zo ook in het Achterhoekse Zelhem. Volgens be
staande documenten is deze kerk in 801 door de monnik
Liudger hier gesticht. Zelhem was niet de enige plaats
waar Liudger een kerk stichtte. Ook in Wichmond gebeur-
de dat, het Benedictijner klooster in Werden kwam ook op
initiatief van Liudger tot stand. Liudger (742-809) werd in
805 tot bisschop van Munster benoemd. Zijn naam is aan
nogal wat kerken en gebouwen verbonden, onder andere,
om dicht in de buurt te blijven, Ludgerus in Wichmond.

De kerk in Zelhem had natuurlijk nog niet de omvang van
de huidige Lamberti-kerk. Laatstgenoemde is in' maart
1945 grotendeels verwoest. Opgravingen en bodemonder-
zoek na W.O.2 in de kerk brachten verrassende dingen aan
het licht. Er werden namelijk fundamenten aangetroffen
van een vroegere kleine kerk. Dat zou een gebouw geweest
zijn van 4 bij 6 meter. IJzer-oersteen was het materiaal dat
destijds bij de fundering gebruikt werd. Ook werden bin-
nen die ruimte nog enkele skeletten gevonden.

Ter gelegenheid van het groots gevierde twaalfhonderd-ja-
rig bestaan van Zelhem dit jaar vatte de plaatselijke oud-
heidkundige vereniging het plan op dit kerkje na te bou-
wen bij de bestaande Lamberti-kerk.

En dit is hier goed gelukt. Het kerkje heeft dezelfde afme
tingen, 4 bij 6 meter, als bij de opgravingen werd gevon-
den. Het kerkje is opgetrokken uit hout, bekleed met leem
en het dak is met riet gedekt. Het geeft een goede indruk
van hoe er 1200 jaar geleden gebouwd werd. Men kan rus-
tig aannemen dat hier in Vorden voor de bouw van de ste
nen Dorpskerk een soortgelijk kerkje gestaan zal hebben.
Ga maar eens kijken in het centrum van Zelhem.

H.G. Wullink.

MAN

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Wat zu'w vandage 's doen, fietsen, dat wod niks. 't Zol vandage haos
neet dreuge wodn volgens 't weerbericht". Truus en Tinus waarn met
nog een stuk of zes andere luu uut 'n Achterhook met een lang week-
end in Twente. Zee waarn d'r hen egaone umme te fietsen en dat was
tot nog too wel aadig elukt. 't Was die dage dan wel gin daverhette
ewes maor daor zatn ze ok neet op te wachten, 'n Natten pokkei hadn
ze gelukkig neet ehad.

"A'w 's een huufkarre met een peerd huurn", oppern d'r ene, "dan zit-
te wiej mooi dreuge en ko'w op ons gemak 't Twentse land bekiekn".
Dat vonnen de andren zo gek nog neet. De luu waor ze in pension
waarn gawen eur een paar adressen in de buurte waor ze allichte wel
klaor zoln kommen.

Biej 't eerste adres lukn 't metene. Een mooi mak peerd dat al jaorn
dit wark had edaone en alle weage in de buurte al bevaarn hadde. En
de huufkarre was meer dan ruum genog veur eur achten, 't Peerdjen
was gauw inespannen en too ging 't op weg. 't Wodn een gezellige rit.
Drank veur onderweg hadn ze genog met-enommen en beslis neet al-
lemaole alkoholvriej.

Nao een paar uur vaarn kwammen ze langs een bepaold neet goed-
koop hotel, zo op 't oge te zeen. "Mien zol bes een kleinigheid lusten,
a'w daor 's angingen". De andren hadn daor gin bezwaor tegen,
't Peerd wier op een gresveld an een boom ebonnen en zee stappen
biej hotel "De Tankenberg" nao binnen, 't Zaog t'r nogal sjiek uut
maor at ze betaaln zoln ze ok hier wel trechte konnen.

Zee besteln ieder veur zich wat en met een halfuur hadn ze wat veur
zich staon. Tinus, den nogal van pittig holt, grep metene nao de zolt-
pot en wol zodoende zien bloeddruk nog wat opkrikn. En dat lukn
um aadig want een of andre vuulk die veur um an dizzen taofel had
ezetn, had "n dop los op de zoltpot eleg. Zodat Tinusn de hele pot op
zien etn kreeg. Umdat nog op te etn was um toch te gortig De ober
wier d'r biej ehaald en 't geval uuteleg. Den verondersteln eers nog
dat Tinus zelfden dop d'r af had edraaid. Maor daor wodn um effen
goed uut de duuke edaon dat dat neet zo was.

Nao nog wat gedram oaver en weer kreeg Tinus toch een niej posjen.
Too zee later weer wegvaarn veur 't hotel hen ston 'n ober op de stoe
pe, te prakkezeern wat veur wondervleis nee in de kuup had ehad. He
lemaol geros was e d'r nog neet op dat züm te pakken woln nemmen.
Wieters zal d'r nog wel 's vake oaver epraot wodn biej ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman.

InBodega 'tPantoffeltje

Harmonicadag van
De Trekkebuuls Hengelo (G)
Ook dit jaar is, alweer de 7de,
harmonica tref dag in Vorden.

Bij mooi en/of bij minder mooi
weer staat er weer een party tent
waaronder de spelers hun spel
kunnen laten horen, meestal ver-
zoek nummers uit het publiek, of
inbreng vanuit de groep. Ook het
podium is weer geheel gevuld, zo-
dat de mensen in de zaal de gene
Ie dag genieten kunnen van de
warme harmonica klanken! Alle
spelers die optreden zijn goed
maar de met " stip mag u zeker
niet missen, zij zijn de blikvangers
van de dag.
Men hoopt dat het een fijne dag
wordt en wensen u alvast veel luis-
ter plezier toe, Achterhoek FM zal
die dag weer een gedeelte live uit-
zenden.
De vrije groep zijn de harmonica
spelers die op die dag aanwezig

zijn en niet tot een vaste groep be
horen, en dus niet spelen op het
podium. Het aantal kan variëren
tussen de 80 a 120 spelers, afhan-
kelijk van het weer!
Aan het einde van de dag is de fi-
nale waar dan gezamenlijk alle
spelers afscheid nemen van het
publiek, en daarmee te danken
voor hun komst naar Vorden.
Podium optreden, met vele artie
sten, solo en/of in groepsverband,
met o.a.: De Trekkebuuls, Hengelo
(Gld); Halle Heide, Ruurlo; De Lus-
tige Vagabunden * met stip, Eer-
beek; Harmonikanen, Zelhem;
Mix, Hengelo (Gld); Dieter Hol-
mersma * met stip, Leek (Gr.); De
Olde Luu, Ruurlo; Diatonia's met
CD, Terborg; Vrije Groep; Jo Michi-
litisch * met stip, Hoensbroek
(Limb.); Varsseveldse Harmonica
Compagnie, Varsseveld.
Gratis entree.

Veiling voor Dorpskerk
De Stichting Veiling Commissie
had voor het afgelopen voor-
jaar een veiling op het pro-
gramma staan, die vanwege de
toen heersende MKZ crisis geen
doorgang kon vinden.

Nu wordt deze veiling, waarvan de
opbrengst is bestemd voor de res-
tauratie van de Ned. Hervormde
dorpskerk, op zaterdagavond 15
september aanstaande gehouden.
De locatie is de grote zaal van De
Herberg aan de Dorpsstraat 10. De
mogelijkheid bestaat om de te vei-

len artikelen reeds 's middags te
bekijken. Vanaf heden is bij de
volgende adressen een catalogus
verkrijgbaar: De Herberg, Dorps-
straat 10; het VW kantoor aan de
Kerkstraat l; de bibliotheek Dorps-
straat 5 en de plaatselijke Rabo en
ABN-AMRO banken.

In de catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeld. De
boekjes zijn ook s'middags en 's
avonds in de zaal verkrijgbaar.
Tijdens de veiling wordt tevens
een verloting gehouden.



Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink

Wij zijn een groeiend bedrijf met
een team van werknemers die alles
aanpakken zoals:
- Nieuwbouw
- Verbouw
- Utiliteitsbouw
- Betonvloeren
- Onderhoudswerk
- Stallenbouw
- Sleufsilo's
- Betonkelders

Binnen ons team hebben wij plaats voor:

METSELAARS/LEERLING METSELAARS
U kunt hiervoor reageren op een van de onder-
staande telefoonnummers:

Baak
Toverstraat 5
Tel. (0575) 44 16 77

Hengelo Gld.
Berendschotstr. 8
Tel. (0575) 46 29 96

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

en 4 aKKer
b o e r d e r i j w i n k e l

Bent u uitgewinkeld in Vorden?

Ook wij houden
koopzondag

Dus geniet van het rustige
platteland en bezoek onze

boerderijwinkel den 4 akker
voor ambachtelijke streek-
produkten zoals onder andere
zuivel, groenten, vlees, jam, koek.

Open van 10.00 tot 17.00 uur.

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

Show Herfst-Winter Mode 2001/2002
voor dames en heren

op woensdag 12 september a.s.
Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien.
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

13, 14 en 15 september modedagen
23 september open zondag

Tot ziens bij

Kerkstraat 11 - Hengelo (Gld.) - (0575) 46 12 35

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Juij

iïff
Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

maandag 17 september
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur (

DEELNEMERS:

Bloembinderij
Bonbonatelier
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Lokatie
Nagelstudio
Reisbureau
Trouwvervoer

Fred Hietbrink
Janson
Covers
Walle Tempelman

Pijnappel
Wevo-Druk

Slotboom

Resort Hotel Inntel
Jamoni

Globe

The Garage

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 118,50
(inclusief consumptie)

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. (0575) 51 44 18



Nationale postcodeloterij
op de Jaarbeurs
De Nationale Postcode Loterij
en de Jaarbeurs van het Oosten
roepen stichtingen en vereni-
gingen op om zich te nomine-
ren als begunstigde van de net-
to-opbrengst van het lingospel
tijdens de Jaarbeurs van het
Oosten.

Van 23 tot en met 30 september is
de Nationale Postcodeloterij, sa-
men met de Tros, aanwezig op de
Jaarbeurs van het Oosten in
Zutphen. Dat betekent 8 dagen
lang gezelligheid; meespelen voor
het goede doel en kans op heel
veel prijzen! De presentatoren
staan samen met ons promotie-
team garant voor een gezellige dag
voor het hele gezin!

Elke dag ontvangen de eerste 100
bezoekers van de Jaarbeurs gratis
een Lingokaart ter waarde van ƒ

2,50 gratis. Deze gratis Üngokaar-
ten worden beschikbaar gesteld
door de organisatie van de Jaar-
beurs van het Oosten.

Helpen, spelen, winnen!
Ieder uur wordt op de podiumwa-
gen een compleet programma ver-
zorgd met leuke en spannende re
cords. Natuurlijk spelen we het
Lingospel waarmee fantastische
prijzen te winnen zijn! Als u met
ons meedoet steunt u automatisch
het begunstigde goede doel; 60%
van de opbrengst van de Lingo-
kaarten gaat naar deze organisa-
tie.
Stichtingen of verenigingen, die
minimaal 3 jaar bestaan, dienen
zich voor 31 augustus aan te mel-
den bij de organisatie van de Jaar-
beurs van het Oosten. Uit de in-
zendingen wordt het leukste en
origineelste goede doel gekozen!

U een kans, zij een kans
De Nationale Postcode Loterij
heeft in de afgelopen tien jaar
ruim 2 miljard gulden aan diverse
goede doelen organisaties kunnen
uitreiken, mede dankzij u. En ge-
lukkig kennen we ook heel veel
winnaars in eigen land. U een
kans, Zij een kans! Met veel plezier
zijn wij 8 dagen lang aanwezig in
de Hanzehal in Zutphen en na-
tuurlijk kunt u bij ons ook terecht
met eventuele vragen.

Aanmelden
Stichtingen en verenigingen kun-
nen zich z.s.m. schriftelijk aan-
melden bij: Jaarbeurs van het Oos-
ten, Postbus 80, 7200 AB in Zut-
phen. Kijk voor alle actuele infor-
matie op www.jaarbeursoosten.nl.
Want of u nu deelnemer bent of
niet; iedereen is welkom bij de
Postcode Loterij. Graag tot ziens!

Nieuws en exclusieve merken
op de bruidsshow
inde
Voor aanstaande bruidsparen
is het weer smullen geblazen
op maandag 17 september. Wat
te denken van Engelse couture-
japonnen, een door Herman
Brood beschilderde auto en een
volgens de computer gereali-
seerd maatkostuum.

Bruidsmode Covers Zutphen, die
Mulco bruidsmode heeft overge-
nomen, showt mede daardoor een
topselectie van exclusieve merken
voor de bruid van 2002. Onder an-
dere de collecties van Bruidsmode
Selectief No. l, Ladybird en Since
rity.
Er is veel geïnvesteerd in het nieu-
we computergestuurde systeem
van Walle Tempelman voor een
kostuum op maat.
The Garage uit Lochem liet drie
jaar geleden een van hun auto's
door Herman Brood beschilderen
en legde dit vast op video. Het re
sultaat kan tijdens de showdag
worden bewonderd tezamen met
hun stijlvolle trouwauto's. Tong-
strelend zijn de ambachtelijke lek-
kernijen van bonbonatelier Janson
en voor de bezoekers neemt hij
wat lekkers mee. Natuurlijk krijgt
de bezoeker ook informatie van
reisbureau Globe voor een onver-
getelijke honeymoon. Zij lenen bij-
voorbeeld gratis reisvideo's van di-
verse bestemmingen.
Nieuw ontworpen bruidsboeket-
ten van de veel bekroonde bloem-
binder Fred Hietbrink die zelfs al
in Italië en Japan gevraagd wordt
om zijn artistieke gaven. Smaak-
volle combinaties voor de bruids-
moeders worden geshowd door
modehuis Pijnappel. Aan de ver-
zorgde handen met kunstig gelak-
te nagels door nagelstudio Jamoni
komen trouwringen extra tot hun
recht. Juwelier Slotboom showt
een selectie gouden trouwringen
en sieraden met parels en diaman-
ten passend bij de prachtige
bruidstoiletten.
Voorbeelden van een stijlvolle
bruidsreportage zijn te zien bij fo-

to Feith. Bij de stand van resort ho-
tel Inntel kunnen ideeën worden
opgedaan voor een geweldig brui-
loftsfeest. Wevo-Druk informeert
graag over het allernieuwste gele
genheidsdrukwerk.
Deelnemende bedrijven hebben
diverse prijzen beschikbaar ge
steld en die worden onder de be
zoekers verloot. Bovendien kun-

nen de aanstaande bruidjes een ju-
welencheque verdienen.

De bruidsshow is maandagavond
17 september in de Hanzehof. Ge
zien het succes van deze show, die
de laatste jaren telkens was uitver-
kocht, is het nodig vooraf kaartjes
te bestellen bij bruidsmode Covers
Zutphen, telefoon (0575) 51 44 18.

'Als je kind een n/erz/ekte heeft,
zet dot je leven op zVr kop*
Steun de Nierstkhtin. Giro 88.000

NfERSTKHTING
Nuttig en nodig

Uitslag Slagharenrebus
Onlangs plaatsten wij in samenwerking met attractiepark Slagharen
een rebus in Contact. Vele in/.endingen kwamen binnen. Zodoende
kunnen wij 20 in/enders gelukkig maken met een toegangskaan voor
vier personen. l)e/.e /ijn af te halen tot 21 september aan ons adres.
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.

De Redactie.

1. ArjanKnoef
2. Elles Jansen
3. Inez Berentsen
4. Christel Kerkert
5. Hanneke & Karin Kamphuis
6. Chantal Haaring
7. Kevin Momberg
8. Robin Kuijt
9. Erika Meerbeek

10. Niels Scheffer
11. Daan Oosterink
12. KimBruggink
13. Nicole van Stokkum
14. Marijke Brand
15. Dennis de Waard
16. Wouter Zweverink
17. Mike & Osa Bechtel
18. Ferdinand van den Bergh
19. Irisjolink
20. Joost Holtgrefe

Burg. Galleestraat 28
Tilderstraat 4
HetStrooS
Dollehoedsdijk 13
Hoetinkhof7
Zelledijk 26
Lieferinkweg 6
Vlas 5
Branderveenweg 3a
Nieuwenhuisweg l
Hummeloseweg 70
Dorpsstraat 11
Verzetslaan 7
Groene Kruisstraat 8
De Sav. Lohmanstraat 30
Heideweversweg 4a
Berkenlaan 50
Beeklaan 8
Zelledijk 6
Lammerhof 58

Vorden
Keijenborg
Vorden
Ruurlo
Vorden
Varrsel
Vorden
Ruurlo
Ruurlo
Vorden
Zelhem
Vorden
Warnsveld
Hengelo
Zutphen
Hengelo
Zutphen
Wichmond
Hengelo
Warnsveld

Stop met lijnen
en bereik het
streefgewicht
Op het eerste oor klinkt het onlo-
gisch, maar toch is dit de visie van
afslankorganisatie Slank-Klup. En
dat het werkt kunnen duizenden
ex-cliënten beamen. Veel mensen
zijn op een dwangmatige ofonge
zonde manier met hun lichaams-
gewicht bezig. Extreme diëten,
vreemde pillen en poeders of hon-
gerkuren. En vaak met kortdurend
effect. Klinkt het bekend in de
oren?

Slank-Klup werkt met de enige me-
thode die wel resultaat heeft, na-
melijk stoppen met lijnen. Weg
met de obsessie voor voedsel en
wer gewoon lekker en gezond
eten. Leer weer genieten van eten
zonder bij elke hap de calorieën
uit te rekenen. Als steun in de rug
biedt Slank-Klup zeer gevarieerde
weekmenu's (waar ook chocolade-
pasta, een koekje en een glaasje
wijn op staan) die worden ontvan-
gen tijdens de wekelijkse bijeen-
komsten. De clubleiders, allen er-
varingsdeskundigen, staan de
deelnemers met gedegen informa-
tie terzijde.

Voor meer informatie over de
werkwijze van Slank-Klup of over
de voordelige tarieven, kan con-
tact worden opgenomen met het
hoofdkantoor in Brucht (0523) 23
15 71. (Zie ook de advertentie.)

Wat is de
Nederlandse
Hartstocht?
De Nederlandse Hartstocht is een
training sportief wandelen of een
fitioop van ongeveer één uur. On-
der deskundige begeleiding wordt
er gelopen in de buitenlucht in ste-
vige wandelpas gecombineerd
met allerlei rek- en strekoefenin-
gen alsmede tempo-oefeningen.

Tijdens Wereld Hartdag vraagt de
Nederlandse Hartstichting extra
aandacht voor een gezonde leef-
stijl met meer lichaamsbeweging.
De Nederlandse Hartstocht is voor
jong en oud, sporters en niet-spor-
ters.

Het evenement wordt gehouden
op zondag 30 september, Wereld
Hartdag, in het hele land. Infor-
meer bij Indoor Sport Vorden naar
het programma en de startplaats.
Hier is ook het deelnameformu-
lier te verkrijgen. Meer informatie
staat op internet wwwhartstich-
ting.nl

Sportief wandelen is een rage. In
Amerika is sportief wandelen en
fitlopen bekend onder de naam
'power walking' of 'fitness wal-
king' en al jaren zeer populair.
Niet voor niets want wandelen is
een zeer effectieve manier om fit
te worden en te blijven.

Gaanderens Mannenkoor
op Kastelentoch
8 september organiseert het
Gaanderens Mannenkoor oJ.v.
Ben Simmes de Achterhoekse
Kastelentoch (zonder t) 2001.

8 september is de nationale monu-
mentendag en verschillende kaste
len zijn die dag gratis door het pu-
bliek te bezoeken.
Het Gaanderens Mannenkoor be
zoekt die dag in estafettevorm 5
kastelen in de Gelderse Achter-
hoek en zal ook, waarbij men
hoopt gebruik te kunnen maken
van de natuurlijke klankkast van
het kasteel, in de openlucht een
concert(je) verzorgen.

In volgorde bezoekt men de vol-
gende plaatsen v.a. 10.00 uur: Kas-
teel Vorden, daarna Kasteel Ruur-
lo, Kasteel de Slangenburg in Doe
tinchem, Kasteel huis Bergh in
's Heerenberg en Kasteel de Kelder
in Doetinchem.
Er is een aangepast programma ge

maakt, waarbij natuurlijk het Gel-
ders Volkslied met de strofe "waar
kastelen statig rijzen rondom park
en bos omringd" en het "mien
mooie Achterhoek" niet mogen
ontbreken.

Het Gaanderens Mannenkoor wil
met dit evenement een aantal doe
len nastreven. Allereerst natuur-
lijk een gezellige dag met zangers
en hun partners maar ook met Ie
den van de club van honderd, die
het koor op die dag vergezellen,
vervolgens wil het koor een bijdra-
ge leveren aan een cultureel eve
nement, maar ook wil men de
naamsbekendheid in de Achter-
hoek vergroten in de hoop, dat
zich weer nieuwe leden zullen
melden.

Na de onvergetelijke Millennium
Marathon in 2000 zal ook deze dag
voor het koor een mijlpaal kunnen
worden.



OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Ruurtoseweg 45-47, Vonden, tel. (0575) 55 12 17

Personeel Wij zoeken nog enkele goed
gevraagd gemotiveerde

mede-
werkers
voor full time baan.

Ook voor deeltijdbaan
met flexibele werktijden zijn er
mogelijkheden bij ons.

Bel voor inlichtingen dagelijks
van 08.00 tot 16.00 uur.

Wasserij
Siebelink
Industrieweg 3, 7251JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65

ledere zaterdag verhoop
pom poe nen ert ka l e bassen.

Tevens 9 september koopzónclag

Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a

: 7251 JP Vorden

Tel. (0575) 55 14 é^r :

Mobiel: 06 54323046
1i 05;

KORTINGSBON
f 5.-/€

korting op het inschrijfgeld.
Geldig t/m 21 september.

Slank-klup'
?°/€ 4?9 p.w.

Inschrijfgeld: f 29.95 / € 13.59
inclusief eerste weging

voor na
4 kinderen een druk leven

met het slank-klup menu topfit gebleven!
• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaander moeders en

vegetariërs.
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden Dorpscentrum di. 19.00 uur Tel. (0575) 55 21 72
Wichmond Ludgerusgebouw

Vierakker ma. 19.00 uur Tel. (0575) 55 21 72
Warnsveld De Eekschuur do. 18.45 uur Tel. (0313) 42 10 82
Zelhem Cult. Clr. de Brink ma. 19.00 uur Tel. (0314) 36 35 51
Hengelo Ons Huis do. 19.00 uur Tel. (0314) 36 06 05
Ruurlo Café/Rest.

De Keizerskroon do. 18.45 uur Tel. (0573) 40 13 42
b.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 23 15 71

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

M O D
Ftilt KT

SrHIP i W L

Primo gelegenheid om kennis te maken

mei de nïeuwe mödélMnds zijn natuurlijk onze

lodeflifs^i op xüiigg 2 september vanal 19,15 uur

eri ba rondaq 9 september vanaf 13.00 uur.

Örjle S mannêc|um$ ionen mode van o.a.

sprif, Mllx^ Bandolefa, Rosner, Hammef; Gerry

Webe?/ P°^o loné, s, ö i t ver, en Sa nd wi c h.

U hoefttruet te reserveren, We maken het extra

met een hoole en een drankje;
• ' •

5SENDVEE 9 september van 12,00-17.00 t>ur
met rnodef/jfsen

Burg. Galleestraat 9, Vorden
Tel.(0575)551381

Teramo screen

HET FRAAISTE FILTER
Kom naar onze showroom

• KUIIIK- keu/c
• Xciiuvorini!, iiKirkkvcn,

rolluiken, ruum-
dccoratics

. • y.ikkutulii: .m.'iiiontocrii
1 ' * •SiK'lk-k'M.'iïni:

• Rmnazu-ganuitic

ZON

AMBIANCE
7 O N W F R I N G

Gisbergen
Varsselseweg 2? 725S NN Hengelo (Gld.), Te

A M B I A N C E Z O N W E R

'î ?-

QroptRoessihk
fo l .o- - :e:n:

Nu opgeven voor

workshops en
bloemschikken

(voorbeelden aanwezig).

Fam. Groot Roessink
Vordenseweg 84 - Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 16 22

Onze kracht persoonlijke aandacht

Adverteren in
Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

sinds 1 908

Steenhouwerij & Natuursteenhandel

Marinus J. Hesselink B.V.
Gerritsenweg 6, Postbus 439, 7200 AK Zutphen (NL.)

Tel. 0575-546788

Ter versterking van onze werkplaats zijn wij
op zoek naar enkele enthousiaste

medewerkers
Werkzaamheden o.a.:

• Zagen, schuren, polijsten, stellen.
• En verdere voorkomende werkzaamheden.

Vereisten:

Wij bieden:

Zelfstandig kunnen werken.
Interne opleidingen worden aangeboden.
Inzet en werkhouding zijn belangrijker
dan leeftijd.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Werktijden van 8.00 tot 16.15 uur.

Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u uw schriftelijke reactie met c.v.
voor 17 september sturen naar:

Steenhouwerij en Natuursteenhandel
Marinus J. Hesselink b.v.
Postbus 439, 7200 AK Zutphen.

Of bel voor informatie:
(0575) 54 67 88 (mevrouw J. Haarman)



BORtULO

NVOB
Bouwopleidingen

i

L I C H T E H V O O R D E

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
werken samen in de regio:

Borculo & Lichtenvoorde

Lochem Aalten
Borculo Beltrum

Eibergen Groenlo
Neede Lichtenvoorde
Ruurlo en Winterswijk

en Vorden

Kom eens in Borculo of Lichtenvoorde
kijken, want wij kunnen de volgende

opleidingen bieden:

Metselen Timmeren Werkplaatstimmeren
Voegen Tegelzetten

restauratie timmeren/metselen

Bel voor een afspraak!

Wat kun je bij ons verwachten?
Vier dagen werken en een dag naar een Regionaal

Opleidings Centrum. Er wordt vijf dagen loon betaald!!

Wie kan er bij ons terecht ?
Iedereen die belangstelling heeft voor een baan en
opleiding in de bouwnijverheid is van harte welkom.

SWV "De Bouwopleiding"
A. Schweitzerstraat 27, Lichtenvoorde, tel.: 0544-3761 86

e-mail: website:bouwopleiding.og@intrabouw.nl

NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek"
Bosberg 21, Borculo, tel.: 0545-274777

e-mail: nvob@worldonline.nl www.nvob-achterhoek.nl

LEERLING WERKPLAATSTIMMERMAN

ROBERT MARKINK ZIET HET HELEMAAL ZITTEN

"De vooruitzichten zijn prima"
Robert Markink (18) is een handige jon-
gen. Hij werkt mee aan de vervaardiging
van ramen, deuren, kozijnen, erkers, ser-
res, trappen noem het maar op. Zijn
brede inzetbaarheid als leerling werk-
plaatstimmerman komt tot uitdrukking
in de ramenstraat, kozijnenstraat, bij de
afmontage of het vierzijdig schuren.
Zonder problemen stelt 'hij machines af
of verwisselt hij snijgereedschap. Maar
ook met een computergestuurde CNC-
machine kan Robert prima overweg.
Vooral de afwisseling boeit de leerling
werkplaatstimmerman uit Noordijk. "Ik
werk graag met mijn handen." Robert
heeft er duidelijk plezier in. Enthousiast
vertelt hij over zijn opleiding. "Het gaat
erg goed. Ik vind het prachtig werk. Je
maakt zelfstandig mooie producten.
Wat wil je nog meer." Markink is in
dienst van Opleidingsbedrijf De
Achterhoek in Borculo. Vier dagen per
week werkt hij bij timmerfabriek
Overbeek in Haaksbergen en één dag per
week volgt hij lessen bij het Regionaal
Opleidings Centrum Het Graafschap-
college in Doetinchem. "De primaire
opleiding heb ik achter de rug. Ik ben
nu aan het eerste jaar van de voortgezet-
te opleiding bezig. Het wordt alleen
maar leuker." De leerling werkplaats-

timmerman wil zo ver mogelijk doorle-
ren. "Zolang ik het leuk vind ga ik zeker
door. Het vergroot je mogelijkheden. Ik
wil het liefst als machinaal timmerman
aan de slag." Erkend leermeester Arjan
Koenderink is erg tevreden over z i j n
pupil. "Robert is erg gemotiveerd. Dat
scheelt een stuk." Koenderink leert
Markink de fijne kneepjes van het vak.
"Er komt heel wat bij kijken. Het is
nauwkeurig en lichamelijk vrij zwaar
werk. De theorie is vaak lastig. Door in
de praktijk zaken uit te leggen kun je
het visueel maken." Robert knikt beves-
tigend. "Dat helpt enorm." De leermees-
ter had het vroeger zelf moeilijker.
Koenderink: "Ik heb nooit een leermees-
ter gehad. Dat is toch een gemis
geweest. Al ben ik er ook gekomen." De
vooruitzichten voor Robert Markink
zijn zeer goed. Door zijn opleiding is hij
verzekerd van een baan. Het grote tekort
aan vakkundig opgeleid personeel in de
timmerbranche biedt ook vele mogelijk-
heden. Vaklieden kunnen goed verdie-
nen en hebben uitstekende doorstro-
mingsmogelijkheden naar leidinggeven-
de functies. Zijn toekomst ziet er goed
uit. "Ik kan meer scholieren aanraden
deze opleiding te volgen. Ze zullen er
beslist geen spijt van krijgen."

NVOB
Het Nederlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijverheid
(ÏSTVÖB) is Nederlands grootste
Oïiderriemérsorganisatie in de bouw.
Ruim 4,000 bouwbedrijven door het
hele land verspreid zijp aangesloten
bij -hét NVOB. Dat betekent dat
rond zestig procent van alle uitvoe*
rende bouwbedrijven lid is v&a het
NVOB. De NVOB-aannemer is;.-re

aan her NVOB-logo op
:r briefpapier^ busjes en
n. In Borculo opereert de
eling De Berkelstreek en
ivoorde NVOB-afdeiing

nieuw
dingen
its taan.
•erban$
deriand

De zekerheid
van BouwGarant
Het huis was fantastisch. Tien jaar
lang woonde het echtpaar Kattekamp
er met veel plezier. Maar woonwensen
veranderen. "Een mooie ruime erker
aan de voorkant van ons huis waar we
lekker van de zon kunnen genieten,
dat zou het helemaal afmaken."

Toen de verbouwplannen van het stel
concreter werden kwam de keuze van een
aannemer aan bod. "Aan de ene kant wil
je geen ellenlange zoektocht op touw zet-
ten; daar hebben we het te druk voor. Aan
de andere kant wil je zekerheid over de
betrouwbaarheid van de aannemer." Vele
duizenden opdrachtgevers hebben daar
inmiddels de oplossing voor gevonden:
zij kozen bewust voor BouwGarant.
Garantie is eigenlijk niets bijzonders; je
krijgt het op je nieuwe wasmachine, op je
strijkijzer... Maar in verbouwland, was
dat lange tijd onontgonnen gebied. Met
BouwGarant is er een garantiestelling die
speciaal is ontwikkeld voor particulieren

die willen verbouwen. Alleen aannemers
die aangesloten zi jn bij het NVOB kun-
nen BouwGarant aanbieden. Met
BouwGarant worden bepaalde risico's tot
een minimum beperkt. Denk daarbij aan
extra kosten wanneer een huis niet afge-
bouwd wordt omdat de aannemer failliet
gaat. Of kosten na klachten over gebre-
ken of constructiefouten. Natuurlijk z i jn
daar wel voorwaarden aan verbonden. Een
klacht moet gegrond zijn en er zijn maxi-
mum vergoedingsbedragen. En, heel
belangrijk, BouwGarant moet afgesloten
worden voordat de verbouwing begint.

Toen de heer Kattekamp als eerste bij de
aannemer aanklopte die zijn huis had
gebouwd, hoorde hij tot z i jn aangename
verrassing dat deze ook BouwGarant aan-
bood. "Hun aanbod ziet er prima uit,
maar we willen nog een paar andere
bedrijven benaderen om een goede verge-
l i jking te kunnen maken. Maar die zullen
zeer zeker aangesloten moeten z i jn bij
BouwGarant en dus bij het NVOB."

AANKONDIGING
IX- volgende kc-cr, dat word r in week K> ol
ruimschoots aandacht voor basisscholenproj



LUSTEN
Bijzondere dingen en spe-

ciale gebeurtenissen ver-

dienen een gouden randje.

Kom dan eens kijken naar

de uitgebreide collectie

wandlijsten bij Deco Home

Harmsen. Maatwerk met

of zonder ontsplegeld glas.

In goud of één van de vele

andere kleuren. Statig van

stijl of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u vindt

steeds de juiste omlijsting

voor een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn bor-

duurwerk of lang gekoes-

terd diploma. Wij maken

van uw trotse bezit een

sieraad aan de wandl

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo

Tel.: (0575) 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315)2411 69,
www.tcrenovatie.com

prolink.nl
the internel: professionals
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Schrijf nu in voor
een cursus

PC of Internet
Avondcursus voor particulieren
- PC / Windows voor beginners
- Internet voor beginners

Dag trainingen
- HTML basis - HTML pro
- Website beheer • Webmaster
- PHP basis - PHP pro
- PHP masterclass

kijk op: www.prollnk.nl

Bel voor informatie!
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Het is weer tijd voor
onze nieuwe collectie

Modeshows:

Vrijdag
7 september

10.00 en 14.00 uur

Zaterdag
8 september

10.00 en 14.00 uur

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

Reserveren?

Eén telefoontje
is voldoende:

(0573) 45 14 38

maar
maaK't
niette^ek

GENIE1 • ' l ' i
NIETTEG

Trimsalon Molenkamp
Gediplomeerde trimsters

Ook voor bijvoorbeeld alleen een
borstel- of wasbeurt.

Tevens het adres voor advies over verzorging
van uw huisdier zijn vacht.

Behandeling alleen op afspraak.

Kijkt u eens op www.dierenspeciaalzaak.com

DIERENSPECIAALZAAK
TRIMSALON MOLENKAMP
HUMMELOSEWEG 28 0314.621735
7021 AE ZELHEM molenkamp@tip.nl

Gevraagd:

Enthousiaste
part-time medewerker/ster

15-20 uur per week
(donderdag, vrijdag en zaterdag)

Tevens gevraagd:

Zaterdag hulp
Schriftelijke sollicitaties opsturen
of afgeven.

DIERENSPECIAALZAAK
TRIMSALON MOLENKAMP
HUMMELOSEWEG 28 0314.621735
7021 AE ZELHEM molenkamp@tip.nl

Attractiepark Slagharen pakt dit jaar groots uit met een bijzondere familie-
attractie: Mine Train. Deze unieke nieuwkomer neemt de passagiers mee naar
de tijd van het Wilde Westen.
Mine Train staat voor een groot wildwest avontuur voor het hele gezin. Big
Diamond Mining Co. heeft zich jaren geleden teruggetrokken uit de diamant-
industrie. De mijn was onrendabel. Een zakenman kreeg een bijzonder idee
om de mijn een tweede leven te geven. De goederentrein vervoert daarom nu
geen diamanten, maar toeristen. Het traject is gelijk gebleven. Dat betekent
dat het geen pleziertocht over een kaarsrechte spoorlijn is. De mijnwerkers
moesten vroeger immers om de diamanten heen graven.

De toeristen genieten van de tocht over
onregelmatig terrein. En soms zien de inzit-
tenden van Mine Train een schittering. Was
dat gezichtsbedrog, weerkaatsing van het
zonlicht of hebben de mijnwerkers jaren
geleden een kostbare schat over het hoofd
gezien? Alleen een nieuwe rit door de mijn
kan het antwoord geven.
Met Mine Train trekt Attractiepark Slag-
haren de lijn van vorige jaren door. Ieder
jaar wordt het aanbod verder verbreed,
zodat Slagharen het meest complete park
voor iedereen blijft. Voor jong en oud. Om
dit te bereiken zit het attractiepark vol
tegenstellingen. Droog en nat, razendsnel en
een nostalgische snelheid zijn slechts een
tweetal voorbeelden. Bij iedere nieuwe aan-
winst wordt altijd gekeken naar het totaal-

beeld. Doel was en is om een zo compleet
mogelijk aanbod te creëren met voor elk
wat wils.

Vorig jaar deed Attractiepark Slagharen dat
onder meer met de komst van Wild West
Adventure, een indoorattractie voor het hele
gezin. Wie in Wild West Adventure stapt,
gaat terug in de tijd. Terug naar het woeste
Wilde Westen. Natuurlijk worden een india-
nendorp en een prairie aangedaan. Maar
achter elke hoek wacht een verrassing. Wild
West Adventure is niet griezelig, wel avon-
tuurlijk. Een attractie voor het hele gezin
waarbij alle zintuigen worden aangespro-
ken.
Het streven naar diversiteit heeft zich in de
praktijk bewezen. Attractiepark Slagharen

ontving diverse (inter)nationale prijzen en
vorig jaar werd een nieuw bezoekersrecord
gebroken. Nadat het attractiepark enkele
jaren rond de één miljoen bezoekers ont-

ving, is in 2000 die magische grens ruim
doorbroken. Liefst l ,2 miljoen mensen kwa-
men naar Slagharen.

1



Met het oog op.
la lygne lingerie & foundations

RapenburgsestraaTS
7131 CX Lichtenvoorde

tel. 0544 - 377609

Tien j aar La Lygne Lingerie & Foundations in Lichtenvoorde:

Lingerie niet alleen een luxe artikel

Toen Petra Hoog Antink tien jaar geleden met La Lygne begon, was
voor veel mensen de drempel van de winkel nog hoog. "Klanten
keken toen nog heel anders tegen lingerie aan. Vooral mannen had-
den er moeite mee om onze winkel voor het eerst binnen te stappen."
Volgens Petra Hoog Antink heeft een popster als Madonna de lingerie
in de loop van de tijd flink op de kaart gezet. "Ondermode is steeds
belangrijker geworden. Als het gaat om shirtjes zien we dat sommige
klanten het zelfs als bovenmode dragen. Het is dan ook al lang niet
meer alleen een functioneel artikel, zoals vroeger", zegt ze. Deze
maand bestaat La Lygne Linerie & Foundations aan de Rapenburgse-
straat 8 in Lichtenvoorde tien jaar. Reden voor een feestje. Alle klan-
ten krijgen daarom deze maand tien procent korting. Het is maar
even dat u het weet!

Als kind heeft Petra Hoog Antink
het altijd al gezegd: later begin ik
een eigen winkeltje. Voor haar
ouders, familie en vrienden was
het dan ook geen verrassing dat ze
tien jaar geleden een lingeriezaak
aan de Rapenburgsestraat in
Lichtenvoorde startte. „Toch was
niet iedereen even enthousiast",
blikt Petra Hoog Antink terug. Zou
je dat nou wel doen, was een veel
gehoorde opmerking. „Lingerie
was toen natuurlijk nog lang niet
zo populair als tegenwoordig."
Achteraf kunnen we concluderen
dat Petra Hoog Antink precies op
tijd met haar winkel is begonnen.
„Een popster als Madonna heeft er
onder andere voor gezorgd dat er
steeds meer belangstelling is geko-
men voor lingerie. De ondermode
is in de loop van de jaren dan ook
ontzettend gegroeid", zegt ze.
Het belangrijkste bij ondermode is
volgens Petra Hoog Antink dat het
goed zit. „De pasvorm moet goed
zijn. Het moet lekker zitten.
Ondermode is wat dat betreft veel
belangrijker dan dat we in feite
denken. Ik zie het ook aan mijn
klanten. Als ze op een gegeven

moment gewend zijn om bepaalde
merken te dragen, dan willen ze
bij wijze van spreken ook niet
meer terug."

Mannen en kinderen
La Lygne Lingerie & Foundations
richt zich niet alleen op de vrouw.
Ook mannen en kinderen kunnen
aan de Rapenburgsestraat terecht.
„In het begin kwamen mannen
hier maar mondjesmaat binnen.
Maar dat is sterk veranderd.
Vandaar ook dat onze herencollec-
tie in de loop van de tijd flink
gegroeid is", zegt Petra Hoog
Antink. Als het gaat om de onder-
mode voor de man heeft La Lygne
alles in huis van het merk Mey,
Ten Cate en Sloggi. Van shirtjes tot
hempjes en van strings tot boxer-
shorts. "Met name de belangstel-
ling voor strings is de laatste jaren
behoorlijk gegroeid en verder zie
je dat heel veel mannen hempjes -
die eigenlijk bedoeld zijn als on-
dermode - ook gewoon als boven-
mode dragen", legt Petra Hoog
Antink uit.
Als het gaat om kinderondergoed
dan zit het merk Ten Cate als gego-

ten. Petra Hoog Antink legt daar-
bij uit dat kinderondergoed van
het merk Ten Cate verhoudingsge-
wijs beslist niet duurder is dan
ondergoed van andere merken.
„Het gaat gewoon veel langer mee.
Dus uiteindelijk ben je goedkoper
uit, maar wel met behoudt van de
goede pasvorm."

Merken
In de rekken en schappen van La
Lygne vinden we de betere mer-
ken zoals Triumpf, Pastunette, Ten
Cate, Mey, Felina, Marie Jo en
Prima Donna. „We verkopen kwa-
liteit", zegt Petra Hoog Antink.
„Daar zijn we ook een speciaal-
zaak voor." Evenals in de boven-
mode wisselt de collectie van La
Lygne elk halfjaar. „Als het gaat
om kleur zie je dat de ondermode
en bovenmode elkaar op de voet
volgen. Zo wordt de komende
najaarsmode in de bovenmode
bepaalt door warme tinten zoals
donkerrood. En datzelfde zie je bij
de lingerie."
De klanten komen niet alleen uit
Lichtenvoorde maar ook uit om-
liggende plaatsen zoals Varsse-
veld, Aal ten en Groenlo. La Lygne
heeft een echte regiofunctie.
Volgens de eigenaresse van La
Lygne koopt de klant het hele jaar
door lingerie. Ook wordt het
steeds vaker cadeau gegeven. „Je
moet dan denken aan dagen als
kerst, vaderdag, moederdag, een
verjaardag of Valentijnsdag." Petra
Hoog Antink vertelt dat het daar-
bij regelmatig voorkomt dat een
echtgenoot de winkel binnenstapt
en geen idee heeft wat zijn vrouw
voor maat heeft. „Maar meestal
komen we daar wel uit. En als het
niet de juiste maat is, kunnen ze
later altijd nog komen ruilen".

Trends
Volgens Petra Hoog Antink stem-
men vrouwen hun lingerie steeds
meer af op wat ze aan bovenkle-
ding dragen. „Als ze een rode jurk
aan hebben willen ze daar ook lin-
gerie van diezelfde kleur bij. Net
zoals in de bovenmode verandert
dat elke keer weer", zegt ze.
Ook de belangstelling voor strings
is in de loop van de jaren sterk
gegroeid. „Niet alleen voor vrou-
wen", legt Petra Hoog Antink uit,
„maar ook voor mannen."
Zwangere vrouwen kunnen even-
eens bij La Lygne terecht, want
naast zogenoemd meegroei on-
dergoed verkoopt de lingeriezaak
aan de Rapenburgsestraat ook
zwangerschaps- en voedingsbh's.

Persoonlijk
De winkel van Petra Hoog Antink
doet heel gezellig en sfeervol aan.
Het leuke van lingerie vindt ze dat
het heel persoonlijk is. "Het blijft
dan ook leuk om lingerie te verko-
pen. Je hebt elke keer weer met
andere klanten te maken en ie
dereen heeft weer een andere
smaak." Dat het prettig werken is
bij La Lygne blijkt verder wel uit
het feit dat het personeel van de
winkel al jaren bestaat uit dezelf-
de club verkoopsters.

„We hebben echt een heel leuk
team en de onderlinge sfeer is erg
goed. In het kader van het tien
jarig bestaan van de zaak gaan we
dan ook binnenkort een weekend-
je met elkaar weg." En alleen de
vrouwen gaan dus mee. "De man-
nen laten we dat weekend thuis",
lacht Petra Hoog Antink.

Feest
Ook de klanten van La Lygne delen
mee in de feestvreugde. De hele
maand september krijgen zij na-
melijk tien procent korting op alle
aankopen bij de Lichtenvoord-se
lingeriezaak.
Alleen daarom al de moeite waard
om binnenkort eens een bezoek te
brengen aan de Rapenburgse-
straat 8 in Lichtenvoorde.
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