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Onderzoek naar effect fusie
Ernst & Young Consulting BV in
Utrecht gaat onderzoeken wel-
ke effecten een fusie tussen de
gemeenten Vorden, Hengelo en
Steenderen oplevert. Het is de
bedoeling dat het bureau in no-
vember met een rapportage
komt. Ook wordt gekeken naar
de meerwaarde als Zelhem en
Hummelo & Keppel aan het fu-
sietraject deelnemen.

Volgens voorzitter H. Boogaard
van de stuurgroep VHS moet het
wel heel raar lopen als de gemeen-
ten Vorden, Hengelo en Steende
ren niet met elkaar gaan fuseren.
"De definitieve beslissing moet na-
tuurlijk nog vallen. Maar het moet
wel heel gek gaan wil het nu nog
afketsen. Het is alleen nog geen
uitgemaakte zaak of we Zelhem en
Hummelo & Keppel bij dat proces
gaan betrekken", zegt hij.

De heer Boogaard - wethouder van
de gemeente Vorden - is tot het
eind van dit jaar voorzitter van de
stuurgroep VHS. Het definitieve
besluit tot fusie zou dus nog net
op het eind van zijn voorzitter-
schap kunnen worden genomen.
Boogaard maakt er echter geen
prestigekwestie van. Zelf denkt hij

dat het eerder februari volgend
jaar wordt dat het definitieve be-
sluit valt.

FINANCIËN
Het onderzoek van Ernst & Young
Consulting kost de drie gemeen-
ten gezamenlijk ongeveer 150.000
gulden. De voorzitter van de stuur-
groep is zich ervan bewust dat dit
een hoop geld is. "Maar een ac-
countantsonderzoek moet er so-
wieso komen. Dus het is dus abso-
luut geen weggegooid geld". Ernst
& Young Consulting gaat onder
andere de financiële situatie van
de drie gemeenten onder de loep
nemen. Ook wordt er gekeken
naar de belastingdruk in de drie
gemeenten. "Als je alles bij elkaar
optelt dan betalen de inwoners
van Vorden, Hengelo en Steende
ren op jaarbasis ongeveer hetzelf-
de aan gemeentelijke belastingen.
Maar onderling zitten er wel ver-
schillen als het gaat om de OZB en
de riolering- en afvalheffing", legt
Boogaard uit.

Ernst & Young Consulting gaat al
dit soort zaken op een rij zetten en
komt met een voorstel hoe je dit in
elkaar kunt schuiven. "Want als

we straks één gemeente zijn moe
ten de mensen natuurlijk allemaal
hetzelfde betalen. Dan kun je geen
verschillen meer hebben in ge
meentelijke belastingen". Ook
wordt er in samenwerking met
Ernst & Young Consulting een
communicatieplan opgesteld. "Als
de fusie doorgaat is het straks heel
belangrijk om de inwoners bij het
fusieproces te betrekken. We wil-
len dat onder andere doen door
middel van informatieavonden".

Eind september wil de provincie
Gelderland met de gemeenten in
de Achterhoek om de tafel om te
praten over de gemeentelijke her-
indeling. Vergeleken bij de omlig-
gende plaatsen zijn de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen al
een stuk verder. "En dat geeft ei-
genlijk best wel een lekker gevoel",
zegt Boogaard.
Alles bij elkaar verwacht de voor-
zitter van de stuurgroep dat het
zeker nog wel twee jaar duurt
voordat de fusie een feit is. "We
hebben nog een lange weg te gaan.
Eerst moet de provincie Gelder-
land met een voorstel komen naar
de regering en het is uiteindelijk
de Eerste Kamer die de fusie de
finitief bekrachtigt"

Vordens zwembad 'In de Dennen'
week langer open
Het Vordense zwembad 'In de
Dennen' zal dit seizoen een
week langer open blijven. In
plaats van de geplande sluitings-
datum van 3 september, zal het
bad op zondag 10 september
haar poorten sluiten. Wel zul-
len de openingstijden worden
aangepast. De openingstijden
in het weekend blijven ongewij-
zigd.

Deze extra week betekent ook dat
de zwemlessen voor het A diploma
wat langer kunnen doorgaan. Aan
het eind van de week kan er ook
nog worden afgezwommen. "Het
zwemseizoen 2000 is zeker niet
spectaculair te noemen. Het wilde
maar niet "zomeren", alleen het
voorseizoen was goed. Tot dusver
hebben we slechts 38.000 bezoe
kers getrokken", aldus bedrijfslei-
der Martin Westerik.

Inmiddels is het voorlaatste diplo-
mazwemmen gehouden. De moge
lijkheid bestond om af te zwem-
men voor de diploma's A, B, C en
zwemvaardigheid 3. In totaal na-
men er 20 kandidaten deel. Zij al-
len werden opgeleid door bad-
meester Ernst Jan Somsen, die te
vens de examens begeleidde daar-
bij geassisteerd door door Mirjam
Klein Haneveld.

Het werd een sfeervol gebeuren,
waarbij bleek dat de kandidaten
goed waren voorbereid. Zij slaag-
den allen te weten acht voor A;
7 voor B; 3 voor C, terwijl 2 kandi-
daten voor zwemvaardigheid 3
slaagden. Het examen vond plaats
onder het toeziend oog,van Martin
Westerik en de heer J. Meijer uit

Groenlo namens de N.R.Z. (Natio-
nale Raad Zwemdiploma's).

De geslaagden zijn: diploma "A":
Carine Sietsma, David Kleve, Fallu
Cheffri, Kanchu Cheffri, Annelee
Buyk, Armina Jahja, Sabina Sabo-
vic, Frits Polman.
Voor "B" slaagden: Daan Lohman,
Saskia Gudde, Pommelien Hoven-
kamp, Caesar Hovenkamp, Armi-
na Jahja, Sabrina Sabovic.
Voor "C" slaagden: Teun Lohman,
Clarinde Wesselink, Milou Wol-
sing. Voor zwemvaardigheid 3
slaagden Michel Gudde en Freek
Wein.

Het volgende diplomazwemmen
vindt plaats op donderdag 31 au-
gustus. Er wordt dan afgezwom-
men voor de zwemdiploma's
zwemvaardigheid, snorkelen,
plankspringen en .voor degenen
die met vakantie waren de diplo-
ma's B en C. In de laatste week zul-
len de A kandidaten nog in actie
komen. De datum zal nog nader
bekend worden gemaakt.

Ouders die hun zoon of dochter in
2001 zwemlessen willen laten vol-
gen, kunnen zich nu al aan de kas-
sa van het zwembad "In de Den-
nen" opgeven. De lessen gaan op
dinsdag l mei 2001 van start. De
opleiding is voor alle zwemdiplo-
ma's. De opzet en de structuur zo-
als dat deze zomer plaats vond,
blijft ongewijzigd. Voor nadere in-
formatie kan men terecht bij bad-
meester Ernst Jan.

Net als in vele zwembaden het ge
val is kent men ook in het zwem-
bad "In de Dennen" de zogenaam-

de "vroege vogels" die weer of geen
weer elke morgen hun baantjes
trekken. Dit wordt traditioneel af-
gesloten met een "overheerlijk"
ontbijtje dat dit keer op vrijdag-
morgen l september geserveerd
zal worden.

Wegwijs in de
gemeente
Evenals vorig jaar wil het CDA dit
jaar een cursus 'Wegwijs in de ge
meente' organiseren. Op woens-
dagavonden in oktober en novem-
ber is men welkom in het gemeen-
tehuis van Hengelo. Enthousiaste
docenten zullen alles vertellen
over: • hoe zit de gemeente be
stuurlij k in elkaar • welke taken
heeft de gemeente bij welzijn, on-
derwijs • wat doet de gemeente
aan veiligheid • hoe werkt een be
stemmingsplan • wat is het beleid
ten aanzien van milieu • hoe
komt de gemeente aan haar finan-
ciën en wat doet ze ermee • wat
zijn de mogelijkheden van de ge
meente bij sociale zaken, gehandi-
capten, enz.
De docenten zijn allen nauw be
trokken bij gemeentelijk werk en
erg enthousiast om over hun werk
te vertellen. Mede door hun inzet
kan men de kosten laag houden.
De cursus is bedoeld voor inwo-
ners van Hengelo, Vorden, Steen-
deren, Hummelo en Keppel en Zel-
hem.
Is men geïnteresseerd in deze cur-
sus dan kan men zich opgeven bij
Joke van der Velde, tel. 0575-
463026 of Gert Wenneke, tel. 0575-
462334.

Onderscheiding
vanKWF
voor Ali de Vries
Op woensdag 23 augustus jl. werd
in Vorden door de promotor van
de Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelminafonds
(KWF) de heer Hoogeveen een on-
derscheiding in de vorm van een
zilveren krab uitgereikt aan Ali de
Vries-Sijtsema. Zij werd op die ma-
nier gehuldigd omdat zij reeds
meer dan 27 jaar de jaarlijkse col-
lecte van voornoemd fonds in Vor-
den, Linde en Delden organiseert.
De heer Hoogeveen roemde haar
inzet: het is telkenjare weer een

klus om de organisatie van de col-
lecte rond te krijgen, maar Ali de
Vries slaagt daar altijd in. Ali op
haar beurt vertelde, dat zij dit vrij-
willigerswerk met heel veel plezier
doet, mede door toedoen van veel
trouwe collectanten. Daarnaast is
de opbrengst steeds op een hoog
niveau en dat stimuleert haar elk
jaar weer. Dit jaar wordt de collec-
te voor de kankerbestrijding ge
houden in de week van 4 t/m 9 sep-
tember a.s. Collectanten mogen
zich altijd bij Ali aanmelden, want
ook als zij voldoende heeft, is een
reserve voor volgende jaren voor
haar heel nuttig om op terug te
vallen. Haar adres: Hoetinkhof 51,
Vorden, tel.nr. 551941.

Zien en gezien worden
Thema voor de startzondag "an de Gereformeerde en Hervormde ge
meenten in Vorden.
Zondagmorgen 3 september a.s. is het startzondag in de Vordense ker-
kelijke gemeenten. In een gezamenlijke dienst en allerlei activiteiten
na de kerkdienst wil men een begin maken met het nieuwe kerkelij-
ke seizoen. Het thema 'Zien en gezien worden' doet misschien een
beetje denken aan flaneren over straat, het strand, om gezien te wor-
den of zitten op een terrasje om mensen te kijken. Dat zien is veelal
gericht op uiterlijkheden. Het thema voor de startdienst is gebaseerd
op de blinde bedelaar uit Marcus die door Jezus weer ziende wordt.
Maar als je over hem nadenkt ook een diepere achtergrond/betekenis
heeft. Het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook om wat er
achter zit. Daar wil men het in de dienst over hebben maar ook komt
dit thema terug bij de activiteiten daarna.
Men ziet zondags in de kerk allerlei dingen waarvan men zich soms
niet bewust is wat ze precies inhouden. Daar wil men eens achter la-
ten kijken, mee kennis laten maken. Men ziet elke zondag zoveel
mensen, maar kent men elkaar? Tijdens de koffie en de gezamenlijke
broodmaaltijd (waarvoor men een eigen lunchpakketje meebrengt)
heeft men de gelegenheid te ontdekken wat voor een mens er achter
een uiterlijk schuil gaat.

Doen jullie jongeren en ouderen mee op deze ontdekkingsreis? Er is
voor iedereen van 4 tot.. .jaar wat wils en voor de allerkleinsten is er
kinderoppas. Iedereen is van harte welkom op 3 september in de
dorpskerk.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren, startdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 september 10.00 uur ds. A. Hagoort en frater B. Broekman,
oecumenische dienst in de R.K. kerk m.m.v. 'De Garve'.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren, startdienst in de
dorpskerk; 19.00 uur ds. R. Fernhout, Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 september 17.00 uur pastor Zweers.
Zondag 3 september 10.00 uur oecmenische dienst, school.

Weekendwacht pastores
3-4 september pastor H. Jaspers, Zutphen, telefoon 0575-527080.

Weekenddienst huisartsen
2-3 september dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen

.
2-3 september P.J. Waart, Barchem, telefoon 0573^41744. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekcnhuis Het SpittaaL. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19-00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 'l 1.00-1130 uur (na overleg). Kraam-
afdeHng 10,30-11,30, 15.30- 16.45 en 18.45-19,30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30H9.45 uur en pp woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
én vrijdag van 10.00 tot 16,00 uur en woensdag van 12.00 tot
16 00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45^10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzpeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZprgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging. 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnun>
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond SL Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag; Vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Infonnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg: Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. '. : ' - . : • ' ; j . . ; : " : : V i ; ;. ; ^ ' i . :
Perspnenalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Tajfelt[e^dek-jejnfg/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05. • : : ! : • •
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV, Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling pp afspraak, tel. 0575:555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-

• Verse snijbloemen van ei-
gen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon-
nebloeme/i en andere snuiste-
rijen J. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Kalebassenmarkt 9 en 10
september 10.30-17.30 uur. Al-
derbastend mooie kalebassen
en pompoenen. Tevens groen-
decoraties, wilgentenenvlech-
ten met Alette en Rianne Kap-
pert (tel. 0575-431662) pure
Aloe Vera-producten. Bij het
huis van de fam. Nijkamp, Lo-
chemseweg 10d, Warnsveld,
tel. 0575-521316

• Zoekt u rustige huurders?
Wij, Christiena en Henk zoeken
een leuk huis in een rustige
omgeving; dus misschien kun-
nen we iets voor elkaar bete-
kenen . . . Zelf denken wij aan
Zutphen en wijde omgeving.
Buitenaf zou wel erg fijn zijn!
Huur tot f 900,-. Bent u geïnte-
resseerd: 0575-530933

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 1 x per 14 dagen 1/2
dag. 0575-554234

• Wegens omstandigheden
gaat op zaterdag 2 september
de kastanjeparty niet door.
Voor al diegenen die monder-
ling zijn uitgenodigd onze ex-
cuses

• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Eerste drie les-
sen gratis; 3 x judopak in
bruikleen. Sport- en gezond-
heidsstudio Vorden, Burg. Gal-
leestraat 67a, tel. 0575-554091,
0543-517467

• Te koop: elektr. verstelba-
re stoel. Brinkerhof 12, 7251
WR Vorden, tel. 551922 na
18.00 uur

• Wie hept: verse aardbeien,
aardappels, witlof, pompoe-
nen, zonnebloemen, droog-
bloemen en nog volle meer.
Hep ie geld? Laot wie dan rui-
len. Bannink.Hulshofweg 8,
Ruurlo

• Wilt u leren knippen of
naaien of de kneepjes van
het vak leren? Dat kan bij l.
Kroese-Olthof, Het Kerspel 28,
7251 CV Vorden, tel. 0575-
551053

• Te koop: scooter, DJ. Kym-
co, bouwjaar '98 kleur rood
z.g.a.n. zeer mooi. Tel. 553153

• Te koop: ± 250 m3 kuilmais
oogst '99 met voederwaarde
en analyseresultaat, tevens
3,45 ha mais op stam. G.W.
ten Have, tel. 521400

• Te koop: elektr. cirkelmaai-
er, 43 cm + accumaaier, 1
jaar oud f 25,- en f 150,-. Tel.
0573-453144

• Koffielikeur, crunchettes of
de lekkerste chocoladerepen
voor bij de koffie. Wereldwin-
kel Vorden

• Te huur gevraagd: opslag-
ruimte of garage. 06-21627
845

• Wij zoeken met zo spoedig
mogelijke ingang iemand die
ons een of twee dagdelen in
de week wil helpen met het
huishouden. Brieven onder
nr. V 27-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 M Vorden

Wij zoeken met spoed

fulltime
mede-
werkster
5 dagen per week van 07.30 tot
16.30 uur.

Wasserij
Siebelink
Tel. 0575-551465 na 18.00 uur

Jansen & gal
autoschadcbedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Woudvruchtenvlaai
95^ ogroot T Om

*S\
j (J i

Kr uimel-roomvlaai
in95

klein nu m\Jm

Pomodorebroodjes
lekkere pittige maisbroodjes

065

•

Appelf lappen

nu 4 voor7 50
v

Elke donderdag
45

5 broden vanaf |O«
Diverse soorten vlaaien

vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

hagelwitte
BLOEMKOOL
per stuk

moet je geprobeerd hebben

SALADE A LA ZESPRI
200 gram

lekker wokke...

ROERBAK 'DOWN UNOER*
400 gram

vers gesneden
SPITSKOOL
500 gram

kers-vers voordeel...
goudgeel voordeel
CHIQUITA BANANEN
hele kilo 249

Bij besteding van f 10,~ of meer • . .

GRATIS ZAKJE UIEN

deèohtegwewtewwuv/
Fam.J.HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17



Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Lex

Hij is geboren op 16 augustus
2000 om 20.55 uur, weegt
4320 gram en is 55 cm lang.

Altons, Greet, Iris, Stijn
en Ries Heitkönig-
Brummelman

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Voor beschuit met muisjes
even bellen, 0575-451411

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Daan

Daan is geboren op 27 augus-
tus 2000.

Arnold, Miranda en
Luuk van Zeijst

Biesterveld 74
7251 VT Vorden

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur

Jullie aanwezigheid op de jubi-
leumreceptie ter gelegenheid
van mijn 40-jarig dienstver-
band bij Bargeman Vorden b.v.
hebben mij bijzonder verrast.
Voor de cadeaus, bloemen,
kaarten en persoonlijke wen-
sen zeg ik iedereen hartelijk
dank.

Ludo Eijkelkamp

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik hierme-
de iedereen bedanken die van
mijn 90e verjaardag een on-
vergetelijk mooie dag hebben
gemaakt.

J. Kettelarij

Prins Clauslaan 17
7251 AS Vorden

voor uw

Winterzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphcnscwcg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-55834Q
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169

Op zaterdag 9 september hopen wij
samen met onze kinderen, kleinkinde-
ren en moeder ons 40-jarig huwelijks- $
feest te vieren.

1/W'm Onstenk en
Roei fine Onstenk-Wullink

Wij willen deze feestelijke dag begin-
nen met een dankdienst in de Ned.
Hervormde kerk van Wichmond om
11.45 uur.

Aansluitend houden wij receptie in
restaurant-partycentrum boerderij 'de
Usselhoeve', Eekstraat 15 te Doesburg
van 13.15 tot 15.15 uur (ingang zaal 1).

Hackforterweg 34
7234 SH Wichmond

Enige en algemene kennisgeving

Dankbaar het voorrecht te hebben geha'd om samen
35 jaar lief en leed te delen, geef ik kennis van het
overlijden van mijn geliefde echtgenote

ANDRÉÉ KAREN
DUDOK VAN HEEL-EEUWENS

Blaricum
18.10.1917

Vorden
24.08.2000

H. Dudok van Heel

De crematie vindt in kleine kring plaats.

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor de
liefde die zij ons heeft geschonken en in het geloof van
een weerzien met pa, geven wij u kennis van het over-
lijden van onze lieve moeder en oma

GRIETIEN BAANK-HENDRIKSEN
WEDUWE VAN J.W. BAANK

t 27 augustus 2000

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
H. Baank
Smidsstraat 15
7251 XS Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
op donderdag 31 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in
het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 1 sep-
tember om 13.00 uur in het bovengenoemd uitvaart-
centrum van Monuta.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden
om 15.00 uur in de Usselzaal van het crematorium te
Dieren, Imboslaan 6.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Lekker bakken
en tuin

Zomerburge
100 gr.

r 185
4 varkensoesters l U^̂

groenten in aspic, 1 1H
100 gr. I-L .̂

beenham, ?Qft
100 gr. fc^M

ei-bieslooksalade,
100 gr.

Gandaham,
100 gr.

kalfsentrecöte,
100 gr.

kipfilet
500 gr.

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

Binnenkort in Vorden:

BLOEMEN-
KIOSK

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

• 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. ,J|||S A

Telefoon (0575) 552928

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

M AVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling en
medeleven te hebben ontvangen voor en na het over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

GERRIT JAN KOOP

De vele kaarten, brieven, telefoontjes en bloemen wa-
ren een grote steun voor ons.

H.J. Koop-Leppink
Jan en Willie

Suzan en Jan-Willem
Erna en Huub

Sam en en Bas

Warnsveld, augustus 2000

UITNODIGING
De uitnodigingen zijn verstuurd, maar wij willen
niemand vergeten.

Daarom nodigen wij de grondeigenaren c.q. pach-
ters die zich sterk betrokken voelen bij de jaarlijk-
se slipjacht in en rondom Vorden van harte uit vo-
ro een informatieve bijeenkomst op donderdag 7
september a.s. op de deel van de familie Lubbers,
Bergkappeweg 2 te Linde.

Ontvangst tussen 19.30 en 20.00 uur, waarnaar
wij u onder het genot van een drankje en een hap-
je wat willen vertellen en laten zien over het verle-
den, heden en de mogelijke toekomst van de jacht
achter de meute. Het een en ander met behulp
van een filmpresentatie en een demonstratie met
jachthonden en jachthoornblazers.
Telefonische opgave t/m 5 september a.s. bij Tiny
Koning, telefoon 0575-556419.

Huntcomité KNJV Slipjachtcomité Vorden
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA
Tel: (0575) 55 74 74
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
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie oe publicaties in Gemeen-
tebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C Kamerling:
maandagmorgen
van 1100 tot 12XXJ uur
en volgens afspraak

Wethouder DJ. Mulderije-
Meülenbroek:
donderdag
van 10M tot 11X» uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 UUT.

j* VERBETEREN VANINZAMELRESULTAAT VAN OUD PAPIER
KOMT TEN GOEDE AAN VORDENSE VERENIGINGENEN
INWONERS VAN VORDEN

Vordense Verenigingen zamelen al jarenlang huis-aan-huis papier in. Op
een aantal punten in het dorp kunt u ook papier inleveren. De resultaten
van de papierinzameling zijn in vergelijking met andere gemeenten positief.
De landelijke doelstelling halen we nog niet.

Met het scheiden van oud papier kunnen we geld besparen. Afvoer van
oud papier in de grijze container is duur. Het gescheiden inzamelen van
oud papier is natuurlijk goed voor het milieu, want het kan worden her-
gebruikt.

De gemeente heeft overleg gevoerd met de papierinzamelende verenigingen
om nog meer oud papier in te zamelen. Er zijn afspraken gemaakt over:
- de inzet van een kraakperswagen door het Vbrdens Mannenkoor in de

kern van Vorden;
- een garantiesubsidie van 5 cent pe^r kilo ;
- de verenigingen, die niet met de kraakperswagen inzamlen, komen in

aanmerking voor een extra bonus als (totaal) een verbeterd inzamelre
sultaat wordt bereikt;

- een jaar na inwerking treding van het systeem vindt evaluatie plaats.

De (financiële) afspraken met de verenigingen hebben burgemeester en
wethouders vertaald in een subsidieregeling. Na de ter visielegging en
inspraak van l september tot l oktober 2000 verwerken zij de reacties.
Op 31 oktober worden de naar aanleiding van de inspraak al dan niet
gewijzigde voorstellen opnieuw besproken. Op 15 november adviseert de
commissie voor milieu over de subsidieregeling en op 28 november 2000
beslist de gemeenteraad er uiteindelijk over.

ELD OVER DE BALK GOOIEN

Veel groen-afVal verdwijnt in de grijze container!
Dat gescheiden inzameling van afval niet alleen goed is voor het milieu,
maar bovendien ook nog eens tot lagere kosten (Afvalstoffenheffing)
leidt, is blijkbaar nog niet bij iedereen bekend.
Bij de sorteerproef in juli 2000 troffen burgemeester en wethouders nog
30 % groente, fruit-, en tuinafval (GFT) aan in de grijze mini-containers.
Dit is, ook in vergelijking met buurgemeenten, erg veel. Burgemeester en
wethouders denken dat met name bij groot tuinonderhoud veel tuin-
afval in de grijze containers komt.

Het restafval in de grijze containers gaat naar de VAM in Wij ster. GFT in
het restafval laat dat afval slechter branden, maar bovendien veroorzaken
de zouten in GFT schadelijke stoffen voor het milieu. En dat terwijl we
van GFT waardevolle compost voor de tuin of voor de landbouw kunnen
maken!!

Naast die belangrijke milieuaspecten kost het verbranden van GFT op
deze manier ook nog eens ƒ 135,- per ton meer dan het verwerken tot
compost. En die kosten moeten we als inwoners gezamenlijk dragen.

Burgermeester en wethouders leggen de raadscommissie een nota voor
om - samen met het inzamelbedrijf Berkel Milieu NV- het inzamelen van
GFT te verbeteren.

Burgemeester en wethouders houden u van de resultaten op de hoogte.
Help mee, doe het GFT-afval in de groene container. Goed voor het milieu,
maar ook voor uw portemonnee.

Plaats
Zutphenseweg 24

aanvrager
Helmink Woning-
inrichting b.v.

inhoud
veranderen showroom
en magazijn

datum ontvangst
23-08-2000

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Christinalaan 6

Almenseweg 18

Deldensebroek-
weg 12

aanvrager
J .H. Harmsen

mw. AJ. Lichtenberg-
Tolboom

B.H. ten Barge

inhoud
vergroten woning

vergroten woning

vrijstelling
-hoogte
- bouwen voor de
voorgevel

Onsteinseweg 2 C.W.V. Medo-Ruurlo

gedeeltelijk
vernieuwen en
vergroten bergruimte

bouwen
bedrijfsruimte
met kantoor

Slopen
Plaats
Hoge Slagdij k 5

Kappen
Plaats
Insulindelaan 72

aanvrager
H. Nijenhuis

aanvrager
B. Koerselman

inhoud
geheel slopen 2 schuren

inhoud
vellen l rode esdoorn

bestemmings
plan

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

j? W ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

Openbare kennisgeving besluit inzake intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van l september tot en met 12 oktober 2000, ter inzage
het besluit tot intrekking van de aan de heer J.B. Lenselink, Schuttestraat
20, 7251 MZ Vorden, op 14 januari 1997 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2984, adres inrichting:
Schuttestraat 20 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
om de overdracht van de productieruimte van (bruto) 1798 kilogram NH3
aan het agrarisch bedrijf van maatschap Boeyink, Höfteweg 10, 7261 ND
Ruurlo, mogelijk te maken. De resterende productieruimte van 656 kilo-
gram NH3, na afronding van de transactie, verviel op 28 februari 2000
van rechtswege, omdat een uitbreiding van een zeugenstal en de bouw
van een nieuwe vleesvarkensstal niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk
worden van de milieuvergunning is gerealiseerd.

Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 13 oktober
2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van l tot en met 28 september 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: de heer J.W. Wolters
adres: Heidepolweg 2
woonplaats: 7251 HT Vorden
adres van de inrichting: Heidepolweg 2
voor: het uitbreiden van de bestaande inrichting

met een mestbassin van 400 m2
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen: Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden ge
maakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend vóór 29 september 2000. Indien u dat wenst, worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend ge
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 29
september 2000.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.



•

ERBOUW BOERDERIJ DE LEUKE l TE VORDEN

Vrijstelling overgang agrarisch naar woodoeleinden
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
verbouwen van een boerderij op het perceel:

de Leuke l te Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, no. 1657;

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 31 augustus tot en met
woensdag 27 september 2000 op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de moge
lijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

OUWEN HOOIBERG HOLSKAMPWEG 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het bouwen
van een hooiberg op het perceel Holskampweg 3.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 31 augustus tot en met woensdag 27 september 2000, ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk
bedenkingen bij burgemeester en wethouders kenbaar maken.

POORWEGOVERGANG RUURLO NACHT VAN 2 OP 3 SEPTEMBER DICHT

De spoorwegovergang inxie provinciale weg N 319 (Vordenseweg) te Ruurlo is in de nacht van 2 op 3 september
afgesloten voor alle verkeer. De Nederlandse Spoorwegen voeren vanaf 2 september 23.00 uur tot de volgende
morgen 07.00 uur onderhoudswerk uit aan de spoorwegovergang. Verkeer vanaf Zelhem/Ruurlo wordt omgeleid
via de Zelhemseweg, Hengeloseweg/Bleuminkmaatweg, Schuttestraat en Kostedeweg. Verkeer uit de richting
Vorden wordt omgeleid via de Schoneveldsdijk, Hardermaat, Vrochterdijk en Wildenborchstraat.

ERKEERSOUDERS

De meeste basisscholen besteden aandacht aan verkeersveiligheid. De directie kiest een methode voor verkeers-
onderwijs, de leerkrachten geven verkeersles en soms is er een commissie waar ook ouders inzitten. In Gelder-
land hebben veel scholen tegenwoordig een "verkeersouder". Een verkeersouder vormt de brug tussen ouders,
school en derden (gemeenten, politie, 3VO, wijkverenigingen). Hij of zij praat mee binnen de school over de mo-
gelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Een verkeersouder zet zich in voor goed verkeersonderwijs en
veilige schoolroutes. Zij proberen ouders te betrekken bij de verbetering van de verkeersveiligheid voor hun
eigen kind. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwsbrief uit te geven met informatie voor ouders en kinderen,
een verkeersdag te houden of mee te doen aan andere acties voor verkeersveiligheid.

Als de directie, leerkrachten en ouders van een school het samen eens zijn over het aanstellen van een ver-
keersouder, dan kan de school zich aanmelden bij het landelijk steunpunt verkeersouders. Het steunpunt be-
kijkt eventuele subsidiemogelijkheden, verzorgt een korte praktische basisopleiding voor de verkeersouder en
biedt daarna blijvende ondersteuning. Tweemaal per jaar organiseert zij themabijeenkomsten, waar verkeers-
ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Daanraast geeft het steunpunt een nieuwsbrief uit met actuele infor-
matie over het project.
Gelderland is koploper in Nederland met het aantal verkeersouders. Begin dit jaar waren er meer dan 300,
inmiddels zijn we hard op weg naar de 400.

LINNENKAST NODIG?
KUIJK'S MEUBELBEURS

Mercatorstraat 12
Lichtenvoorde
Telefoon 0544 371256

met binnendraaiende deuren,

Speciale prijs

ƒ1.295,-

Openingstijden:
Donderdag:

10.0O-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.3O-21.OO uur
Zaterdag:

10.OO-16.Dp uur
Overige dagen op

afspraak.

Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfG LI o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Antiek-Curiosa Het Pakhuis 'Soo^^kelK
Vareseveldseiveg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Wij zoeken:

twee medewerkers
• voor onze boekbinderij een

allround medewerker
moet zelfstandig kunnen werken
werktijden in overleg (deeltijd)
hoeft geen ervaring te hebben

• iemand die ons kan helpen met
klusjes in en om het huis
schilderen, kleine reparaties, in de tuin.

Bent u met de vut of wilt u maar een bepaald aantal
uren werken, neem dan contact op met:

Boekbinderij
T. v.d. Linden
mevr. T. v.d. Linden, Den Elterweg 113, Vierakker
Telefoon 0575-441260

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

9,95
15,00

ValeweideGROTE BOLCHRYSANT

2 voor

3 HEIDEPLANTEN 10,00 bloemen en planten

2CYCLAMEN 10,00

2 BOS BUITENCHRYSANTEN 4,95

2 BOS BLOEMEN 9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
^steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff
D

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49
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Terugblik op BabyBiggenMealBal 2000 KAS BENDJEN
Dat het BBMB 2000 van Kas Bendjen weer een fantastische happening was, is alom bekend. Toch

willen we nog even een kleine impressie geven van de opbouw en de feest-
avond op 18 augustus jl. bij Boer Wesselink aan de Eikenlaan in de Kra-

nenburg. Na een jaar rust was iedereen er weer klaar voor en heb-
ben de vrijwilligers binnen een week weer het gehele spekta-

kel opgebouwd. Inmiddels is alles alweer van
het wetland verdwenen en lopen de paar-

den weer te grazer.

HetVordens Mannenkoor Iietiï&,
se. meezingen met hun .gastoptreden* Zowel
Kus Bendjen als het koor zijn wel in vooreen
herhaling in een van de komende

De $t;u~t van de avond met de
nen. Volgend jeer zal dit C.T
oppezct om er een wear ballo
te

Ann'elïes zet nog even de pitnyes op de "i" door het
gras te maaien

/:>ƒ] feestvierende menigte weet het optreden
van KAS BENDfEN duidelijk te waarderen.

W i elrennen

RUUD PETERS
WINT IN NEEDE
De RTV-ers reden vrijdag 18 augus-
tus in Neede. Rudi Peters won daar
de koers voor Wim Nieuwenhuis
uit Nijverdal en Joop Ribbers uit
Groenlo. Vroeg in de wedstrijd ont-
stond er een vijfmans kopgroep
waarin na veel demarrages uitein-
delijk de Wichmonder won.
Ook bij de amateurkoers reden de
RTV-renners van voren. Giogio
Rewleo werd negende en de Hen-
geloër Martin Weijers behaalde
een vijftiende plaats.
In Rheden werd het Nederlands
Kampioenschap ATB verreden en
op vrijdag was daar een wedstrijd
voor Funklassers. De 14-jarige
Gorselnaar Hans Bruggink kreeg
dispensatie van de KNWU en
mocht meerijden bij de 15- tot 20-
jarigen. Hij behaalde daar een
fantastische derde plaats, een zeer
goede prestatie en een naam om te
onthouden.
Woensdag jl. waren de RTV-ers te
zien in de ronde van Wichmond.

25E RABO RONDE
VAN WICHMOND
Woensdag 23 augustus werd de
25e RABO Ronde van Wichmond
verreden. Dit alles gebeurde op
een mooie zomersedag. Om 17.00
uur waren er Dikke Banden Races
voor de jeugd. Elk klein wielrenne
tje deed z'n uiterste best om in
zijn leeftijdcategorie de beste te
zijn. Ze kregen na afloop altijd
weer een officiële huldiging, een
bloemetje, een Rabopet + Rabobi-
don.
Voor het publiek is het altijd leuk
om de jeugd zo enthousiast bezig
te zien. De deelname was met bij-
na 20 rennertjes supergoed te noe-
men. De veteranen/sportklasse B
wedstrijd was vanaf het startschot

erg spannend, vele vluchtpogin-
gen mislukten uiteindelijk werd
het een massasprint met als win-
naar Ron Paffen en Wychen voor
Piet de Haas uit Tiel.
Rudi Peters stond net naast het
ereschavot hij behaalde een vierde
plaats. Om 19.00 uur begon de
wedstrijd voor amateurs/sportklas-
se A. Deze wedstrijd liep ontzet-
tend goed voor de RTV. Halfcours
vluchten 13 man met daarin 2
RTVërs Edwin Zeevalkink en Gior-
gio Renleo het maximum werd
door deze 2 coureurs eruit ge-
haald Edwin won en Giorgio werd
uiteindelijk knap tweede. Een
groot RTV succes zeker met halve
RTVër Jeffrey Leest als derde.
Ook Jan Weevers, Anne Kornegoor
en Peter Makkink zaten bij de
eerste 20. Hiermede was de 25e
wielerronde een groot sportief
succes.

Dammen

WK-MATCH DAMMEN VOOR
VROUWEN 2000 IN ZUTPHEN
De match met als inzet de wereld-
titel dammen bij de dames staat
op het punt van beginnen. Vanaf
vrijdag 8 september is het ge-
meentehuis van Zutphen het de
cor van de ongetwijfeld zeer span-
nende strijd tussen de zittende we
reldkampioene Zoja Golubjeva en
de plaatselijke favoriet en uitdaag-
ster Nina Hoekman. Het gevecht
duurt tot en met 22 september
2000 en de vraag, wie als overwin-
naar uit de strijd komt, houdt
Zutphen en omstreken al enige
tijd in de ban. Een ding is zeker, de
dames kennende wordt het de
clash of the titans en het gemeen-
tehuis zal nooit meer hetzelfde
zijn. Niet voor niets durfde men
het niet aan de strijd te houden in
de nieuwbouw
Wie er spelen en de opzet van de
match is bekend. Ook heeft ieder-

een kunnen lezen over de neven-
activiteiten. Het publiek is iedere
dag van harte welkom in de Bur-
gerzaal. Daar kan men de partij
volgen op een groot demonstratie
bord en kan men ook zelf een par-
tij dammen. Of neem eens een
kijkje in de prachtige raadzaal
waar de dames twee weken lang
vertoeven.
Daarnaast worden er gedurende
de match een drietal simultaans
georganiseerd. Op woensdag 13
september mogen de leerlingen
van de regionale basisscholen hun
krachten meten met de tot voor
kort sterkste man van Nederland,
jawel de oermens Tjalling van den
Bosch. Wie durft het gevecht tegen
hem aan te gaan? Denk er aan dat
je niet alleen staat, want in een si-
multaan moet Tjalling het tegen
40 spelers tegelijkertijd opnemen!
Nu is Tjalling niet voor een klein-
tje vervaard, maar is hij zo sterk?
Ga het zelf zien op woensdag 13
september.
Op zaterdag 16 september neemt
Karen van üth, elfvoudig kam-
pioene van Nederland, de hand-
schoen op tegen iedereen die het
maar wil. Club- of huisdammer of
toevallig winkelend publiek, ieder-
een is van harte welkom in de Bur-
gerzaal. Het is een simultaan
waarbij je zo kunt aanschuiven,
dus vrouwen of mannen even
geen zin in winkelen?
Als klapper op de vuurpijl krijgen
de routiniers op woensdag 20 sep-
tember hun kans de strijd aan te
binden met Europees en oud we
reldkampioen Harm Wiersma. Zal
de routine en speelervaring van de
55 plussers opwegen tegen de bij-
zondere speelkracht van Harm
Wiersma? Kom kijken op een
mooie woensdagmiddag 20 sep-
tember.
Heeft men interesse in de simul-
taans en wil men meer weten?
Neem gerust contact op met Henk
Groen, telefoon 0575-511870, of

Henk Grotenhuis ten Harkel, tel.
053-4610746. Óók kunt reageren
per E-mail: pers-wkv2000@pla-
net.nl.

Mo torsport

40 PLUS WEEKEND
"DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
Elly Kempers en Anton Wolsheimer
(tel. 0573-254045) organiseren
namens de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" in het eer-
ste weekend van september het
zgn. "40 Plus Weekend" voor mo-
torrijders van 40 jaar en ouder.
Een weekend dat reeds op vrijdag
l september begint. Dan worden
de eerste deelnemers op de cam-
ping in het buurtschap Medler ver-
wacht.

In de loop van zaterdagmorgen 2
september arriveert de rest. Voor
zaterdagmiddag is in de Achter-
hoek een toertocht uitgestippeld
met een lengte van 120 kilometer.
Halverwege de rit is er bij het aan-
nemersbedrijf "Aan de Stegge" in
Goor een pauze ingelast.

Na een gezamenlijk diner dat
wordt gehouden in het Wapen van
't Medler, is er 's avonds een feest-
avond. Zondag 3 september begint
met een ontbijtbuffet, waarna er
een partijtje klootschieten op het
programma staat.

Een aantal van de deelnemers van
het "40 Plus Weekend" zal daarna
het kampement opbreken of om
naar huis te gaan of om de vakan-
tie voort te zetten. Zij die nog een
poosje in Vorden willen verblijven
kunnen deze zondag nog deelne-
men aan de "40 Plus toertocht".

Overigens is deze toertocht geen
onderdeel van genoemd weekend,
maar is het een op zich zelf staand
evenement dat wordt georgani-
seerd door de toercommissie van
"De Graafschaprijders". Deze toer-
tocht, waarvoor men zich zondag-
morgen bij het Wapen van 't Med-
ler kan inschrijven, heeft een leng-
te van ca. 200 kilometer.

Een tocht die de deelnemers ge-
heel door de omgeving van Mont-
ferland en de Achterhoek voert.
Er zijn prijzen te winnen voor de
verst komende deelnemer/ster; de
club met het grootst aantal deel-
nemers e.d. Voor nadere informa-
tie kan men bellen 0573-256638.

VAN HUFFELEN WINT
ZOMERRIT (ORIENTATIERIT)
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag de
zgn Zomerrit, een orièntatierit
over een afstand van ca. 50 kilo-
meter. De rit was uitgezet door
Wim Wisselink en Joop Menk-
horst. Start en finish waren bij het
Pannekoekenrestaurant Kranen-
burg. Alvorens Bert Regelink de
prijswinnaars bekend maakte wer-
den er enkele rondjes bingo ge-
speeld.

De uitslagen waren als volgt:
A- Klasse: l P.van Huffelen, Epe 79
strafpunten, 2 H.J. Cortumme, Tol-
dijk 82, 3 H. Hunting, Gieterveen
125;
B- Klasse: l W. Schuling, Norg 207
strafpunten; 2 R. Pit, Pesse 278;
3 G. Lomulder, Westerbork 206
strafpunten.
C- C-Klasse: l J. Slagman, Vorden
144; 2 W.Maatman, Oldeberkoop
156; 3 M. Maalderink, Toldijk 193.

De aanmoedigingsprijs werd ge
wonnen door A.G. Bouwmeester,
Hellendoorn met 345 strafpunten.



NIEUW DEKBEDOVERTREK? NIEUW DEKBED?
Mercatorstra

KUIJK'S MEUBELBEURS ïïSïïiï
^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL \

f „Se Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

^~^^*^~^
Vrijdag 1 september

live optreden van

BIG
GENERATOR

Voor program ma:

Fliel (voorheen Down Under)

Zaal open 21.00 uur
kaarten in voorverkoop f 12,50

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dlnxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

De Nierstichting
zoekt

collectanten
Doet u

ook mee?

Voor de nationale
collecteweek zoekt de

Nierstichting enthousiaste
collectanten die willen
collecteren in hun wijk.

Bel voor meer informatie
met Petra Brouwer

0800 - 222 40 07 (gratis)

Nationale collecte

17 t/m 23 sept. 2000

NIERSTICHTING

Bacardi
Rum Carta
Blanca

Boomsma
ApfelkornBoomsma doet 't op

z'n eigen wijze.
Bramengenever/
Vlierbessen

Hartevelt

Jenever
Dujardin

vieux
1 liter
van 25,95 voor

1 liter
van 22,95 voor

Jagermeister

fc lf
ALT JD OP ZOEK NAAR HE BESTE

[SUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP zoi

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig van 28-08-00 t/m 9-09-00

Start nieuwe danslessen!
De onderstaande lessen starten weer

in de week van 18 september:
Stijldansen voor:

Jeugd & Volwassenen & 55+
Littleswing (vanaf 4 jaar)
Kidswing (vanaf 8 jaar)
Streetdance, Carribean

Veefers *Donce Mosters
Tramstraat 37-39 te Lochem,

Tel.: 0573 - 25 18 36

Wij geven les in:
Lochem,
Laren,

Borculo,
Vorden,
Ruurlo

en
Geesteren

een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220



Peter Bonthond (LCS):

'Overspannen leraren en zorgver-
leners willen begrepen worden'
Het LCS is het Landelijk Cen-
trum Stressmanagement. Het
is een organisatie die perso-
neelsleden van non-profltin-
stellingen helpt, als zij door
overmatige stress in de proble-
men zijn gekomen op hun
werk. Onderwijs- en zorgwerk-
nemers hebben nogal eens te
maken met zulke problemen.

Overal in het land zijn LCS-consu-
lenten die zulke mensen geestelijk
weer op de been helpen. Er is een
toenemende behoefte aan preven-
tieve hulp. Dat ontdekken ook de
werkgevers, want preventieve hulp
kan later veel extra uitgaven aan
ziekteverlof besparen. Ook de over-
heid en de zorgverzekeraars weten
de LCS-hulp te waarderen. Uitein-
delijk bespaart een reeks goede ge
sprekken met een psycholoog, een
coach, een supervisor of een psy-
chotherapeut een hoop ellende en
heel veel geld.

Peter Bonthond is de regioconsu-
lent van LCS in de Achterhoek en
Liemers. Hij is bovendien landelijk
coördinator van LCS: het hoofd-
kantoor is in Doetinchem geves-
tigd.
"Toen we enkele jaren geleden
met ons werk voor LCS begonnen,
kwamen mensen van heinde en
ver naar de Achterhoek om gehol-
pen te worden. Uit Flevoland, uit
Brabant, uit de Randstad, overal
kwamen ze vandaan. Maar zulke
hulp moet natuurlijk redelijk
dicht bij huis te vinden zijn. We
hebben nu dan ook een landelijk
netwerk van zo'n zestien LCS-ers
opgebouwd."

Een beetje stress hoort tegenwoor-
dig toch bij ieder soort werk?
Bonthond: "Ja, sterker nog: stress
is nodig, want een gezonde span-
ning maakt werken juist leuk. Ie-
mand die les geeft herkent dat:
vlak voor het begin van een school-
jaar krijgt iedere leraar of lerares
de kriebels in de buik: spannend
om weer met nieuwe leerlingen te
gaan werken; zou ik het nog kun-
nen; hoe zou het nieuwe program-
ma bevallen; hoe zou het gaan

met die nieuwe groep? Ziekma-
kende stress is echter een over-
maat aan spanning. Het is belang-
rijk dat een hulpverlener weet hoe
werknemers in zorg en onderwijs
omgaan met die vorm van stress.
Het is goed dat hun reactiestijl
wordt herkend."

Waarom speciale stresshulp voor
de non-profitsector?
Peter Bonthond: "Herkenning is
belangrijk. We kennen het veld,
hebben er vaak zelf gewerkt. We
werken in de non-profitsector en
zijn er ook uit voortgekomen. On-
ze cliënten voelen zich begrepen
omdat we de stressveroorzakende
factoren zo goed kennen, want
cultuur en klimaat spelen een be-
langrijke rol bij het ontstaan van
werkstress. ledere werksoort heeft
zijn eigen type stress, kun je zeg-
gen. Wie hier komt als cliënt, ont-
dekt dat je er echt iets aan kunt
doen. We worden overigens de
laatste tijd ook benaderd vanuit
het bedrijfsleven."

Met wat voor klachten komen
mensen uit het onderwijs en zorg
zoal bij u?
"Je wordt in het onderwijs door
veel partijen bekeken. Je directeur,
je bestuur, de ondernemings- of
medezeggenschapsraad, de in-
spectie, de politiek. Al die instan-
ties zijn geneigd voorschrijvend
bezig te zijn. Iedereen heeft er mee
te maken. Daarbij komt nog dat
onderwijs en zorg natuurlijk ook
in de belangstelling staan bij het
grote publiek. Iedereen heeft er
mee te maken. Iedereen heeft er
een mening over. Vaak is zo'n me-
ning gebaseerd op vooroordelen of
een eenzijdige waarneming. Dat
gaat degenen die werken in zie
kenhuizen en scholen niet in de
koude kleren zitten. Neem bijvoor-
beeld de uitspraken van de minis-
ters die over onderwijs en zorg
gaan. Hermans, Adelmund en
Borst reageren soms zó wereld-
vreemd, dat cliënten vaak zeggen:
"Die mensen kunnen zich niet
voorstellen, wat ons werk in-
houdt."
Er is geen sector in Nederland,

waar je werk een beoordeling
krijgt dat gepubliceerd wordt in
Trouw en op internet. Het onder-
wijs wel. Iedere Nederlander kan
lezen, wat deskundigen of minder
deskundigen je voor kwalificatie
geven. Je verweren kan niet en
helpt niet. Ik ben niet tegen beoor-
deling van scholen of ziekenhui-
zen, hoor, maar er is bij de publi-
catie ervan onvoldoende nage-
dacht over de gevolgen die dat
heeft op de mensen die er werken.
Daar komen klachten uit voort.
Het klimaat dat er door ontstaat,
jaagt mensen op. Typisch werk-
drukklachten zijn: gebrek aan
waardering, zowel maatschappe
lijk als in de eigen organisatie, pro-

,, blemen met autonomie en met de
niet-aflatende stroom van nieuwe
opdrachten die de buitenwereld
aan je geeft. Maar we moeten on-
derscheid maken tussen objectie
ve werkdruk en subjectieve bele
ving. Mensen die bij LCS komen
vragen zich af: "Wat is de beteke
nis van mijn werk, wat is mijn rol
in de organisatie?" Ze voelen zich
geen professional meer, ze denken
dat ze niet meer geschikt zijn.
En het merkwaardige is dat het
vaak mensen betreft die niet van
opgeven weten willen. Ze hebben
een hoge taakopvatting en willen
er het liefst nog een schepje bo-
venop doen. Maar van het ene op
het andere moment breekt het
koord. Er komen psychische of
psychosomatische klachten. Soms
sluipt het ook op een meer chroni-
sche en geleidelijke manier: een
toenemende vergeetachtigheid en
geïrriteerdheid, die door de omge
ving eerder wordt opgemerkt dan
door de persoon zelf.

En hoe werk je daar dan samen
aan?
Peter Bonthond: "We werken aan
herstel door zelfwaardering. Ik
leer cliënten regisseur van hun ei-
gen werk te worden, door te kie
zen voor ander gedrag. Daarvoor is
eerst inzicht nodig in de oorzaken
en de gevolgen.
Er bestaan een aantal verschillen-
de benaderingen. We gebruiken ze
alle en soms ook in combinatie. Ze

Ierse bruidegom in kilt

hebben gemeen dat ze allemaal in-
grijpen op klachten die met het
werk te maken hebben. In sommi-
ge gevallen beginnen we om het
objectief waarneembare gedrag
van de cliënt in verband te bren-
gen met de manier van denken
over zichzelf. Werknemers met
stress hebben vaak een negatief
beeld over zichzelf, voelen zich
slachtoffer. Soms ook is het nuttig
om in te gaan op onverwachte ne
gatieve emoties: huilbuien, de
pressiviteit kunnen zowel met de
privésituatie als met het werk sa-
menhangen. Heden, verleden,
privé en werk hebben allemaal
met elkaar te maken. Je kunt daar
als behandelaar natuurlijk niet
omheen, al proberen we voorrang
te verlenen aan de dingen die met
het werk te maken hebben. En
tenslotte werken we soms ook aan
de lichamelijke kant: slaapproble
men, gezondheid, voedingsgedrag
(veel koffie drinken bij voorbeeld).
Zo krijgen we zicht op de persoon.
Maar we moeten ook het werk bij
de kop pakken.
We brengen de positie van de
cliënt in kaart. Moet je niet eens
praten met je directeur; is plek in
de organisatie goed; kunnen we
ons heroriënteren op je loopbaan;
moet je werk en privé niet beter
scheiden? Zijn er geen redelijker
werktijden af te spreken, zodat er
wat meer vrije tijd overblijft?
Als we er zicht op hebben, hoe de
klachten ontstaan zijn, kun je er-
aan gaan werken om je anders te
gaan gedragen. Omgaan met tijd,
efficiënter omgaan met werk, een
vrijere, lossere houding ten op-
zichte van je werk leren innemen.
Je gaat niet minder voor je werk
betekenen, maar wat anders.

Wat ik doe, is hartstikke boeiend.
Je maakt veranderingen mee in
mensen, je bent getuige van groei-
processen. Ook veel humor maakt
deel uit ^an de sessies. We lachen
heel wat af. Als je kunt lachen om
de situatie, ben je er afstand van
aan het nemen. Je kunt dan ook
een trots gevoel toelaten, datje er-
in slaagt om je eigen leven om te
buigen.

Heeft de toename van klachten
die met werk te maken hebben
ook iets met de maatschappij te
maken?
Peter Bonthond: "De objectief-
waarneembare werkdruk is beslist
toegenomen. De snelle informatie
voorziening, het gebrek aan rust-
punten zijn objectieve feiten. Maar
je moet ermee omgaan: bevalt me
dit, is dit goed voor mijn gezin en
mijn school ? Komt dit wel ten goe
de aan de mensen die ik verpleeg
of verzorg? Mensen moeten leren
ja of nee te zeggen. Geen nee kun-
nen zeggen komt ook voort uit het
enthousiasme dat nodig is om
voor dit vak in zorg of onderwijs te
kiezen. Ze zijn aan dit werk be
gonnen, omdat ze het zulk leuk
werk vonden. En dat willen ze
weer terug: het werk weer leuk
vinden. Daar help ik een beetje
mee.

Wie betaalt de hulp van LCS
eigenlijk?
Er zijn gelukkig verzekeraars die
dit soort hulp in hun ziektekos-
tenpolis hebben staan. Het Zilve
ren Kruis bij voorbeeld. De verze
keraars constateren, dat onze pre
ventieve hulp het medicijngebruik
doet afnemen. Dat vinden zij leuk
en de patiënten ook. Voor het on-
derwijs is er door de regering een
speciaal Vervangingsfonds inge
steld. Ook de minister draagt er zo
toe bij om mensen vitaal te hou-
den in hun werk. Dat is prettig
voor hen, maar ook welbegrepen
eigenbelang van het opperhoofd
van de sector: anders kost het hem
nog veel meer.

Peter Bonthond is bereikbaar
onder nummer 0315-242280;
het LCS is gevestigd in Doetin-
chem: 0314-374194.

Wendy Zieverink
naar finale talenten-
jacht en op CD
Wendy Zieverink uit Vorden zal za-
terdag 2 september in de Stads-
schouwburg te Harderwijk uitko-
men in de finale van de talenten-
jacht dat is georganiseerd door So-
fa Media Groep. Wendy Zieverink
heeft de voorrondes "overleefd" en
is vervolgens met nog 15 andere
deelnemers geselecteerd voor deze
finale.

Het door haar te zingen lied "Sun-
flowers" heeft zij zelf geschreven.

Ook de muziek komt van haar
hand. Inmiddels zijn de finalisten

een dag in de studio geweest waar
alle nummers zijn opgenomen. Ze
worden op een verzamel CD uitge
bracht.

Deze CD wordt zaterdagavond 2
september, tegelijk met de finale
in Harderwijk gepresenteerd wor-
den. De eerste 500 exemplaren van
deze CD gaan naar verschillende
platenmaatschappijen, impresa-
rio's e.d. De overigen worden in di-
verse platenzaken verkocht, ter-
wijl de artiesten ook zelf de ver-
koop van de CD zullen promoten.

Een bruidje in een jurk is de gewoonste zaak van de wereld. Maar een bruidegom in een rok dat zien we niet
vaak. Op het gemeentehuis van Vorden trouwde vorige week een echtpaar uit Gouda. De bruidegom komt van
oorsprong uit Ierland en stond erop om in kilt te trouwen. De vraag is nu wie er thuis de broek aan heeft. Is
het de bruid o f is het de bruidegom?

Collectanten
gezocht
Ook met twee uurtjes collecteren
voor de Nederlandse Kankerbe
strijding/Koningin Wilhelmina
Fonds (KWF) levert u een bijdrage

aan de kankerbestrijding in Neder-
land. Dit jaar wordt gecollecteerd
in de week van 4 tot en met 9 sep-
tember.
Wilt u zich als collectant inzetten
voor de Nederlandse kankerbestrij-
ding, dan kunt u zich aanmelden
bij Ali de Vries, telefoon 551941.



Kwekerij

De Heesterhof
voor al uw tuinplanten

Het is nu weer de tijd voor
het planten van

haagconiferen
planten in pot
vaste planten
Verkoop:
iedere middag van 13.30-14.30 uur en zaterdag
de gehele dag en op afspraak.

De kwekerij vindt u richting Veldhoek nabij
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.).

Bij De Heesterhof kunt u vrijblijvend terecht
voor een vakbekwaam

tuinontwerp en -advies
Bel ons voor een afspraak.

GERRIT EN ADA LUBBERS
Telefoon 0575-462892 of 06-53362300
Hef adres voor al uw boomkwekerijprodukten

prolink.nl
JL,

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig ft. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp,

productie en hosting
- Databasekoppelingen

en -management
- Intra- en extranet,
Mail- en webservers

- Cursussen en
trainingen

- Helpdeskservice
- Computerverkoop
- PC-privéprojecten

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

•• A
partner van A9B9
.iiminmi^iJI

A*
A

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

keukens
sanitair

wand- en
vloertegels

natuursteen
rolluiken

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

sweaterweek 35-00
aanbiedingen
geldig t/m
10 september

mt. 92-116
div. modellen
norm. v.a.
32,50
nu v.a.

PERSIVAL
spijkerbroeken
mt.
92-152
norm. v.a.
27,50

modekoopje
fleece sweater
mt. S - XL
norm. 29,
nu voor:

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Gedrags- S Gefioorfcymheids Club

BANNINKHOF

HENGELO OLD

Zaterdag 2 sept. a.s. om 15.00 uur
starten wij weer met de

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen: Hans Lichtenberg.
Tel. 0575-462042 ('s avonds na 19.00 uur)

Locatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Ook het adres voor jachthondentraining.
Voor inlichtingen:

Theo Cornelissen, tel. 0575-462698

Buurvrouw,
vergeten?

Uw GardenMaster heef

erop gerekend. Herstel de

schade met fraaie

kamerplanten

en fleurig

perkgoed.

3 haven
2 betalen



Geen prijswinnaar
maar de wagen van Jong
Vierakker mocht er abso-
luut zijn!

De wagen 'Swiebertje'
van de Lankhorsterstraat
Achter won zaterdagmid-
dag de optocht. Op de fo-
to ziet u Swiebertje die
vlak voor de wagen uit-
liep.

Nol Nijenhuis is de nieuwe schutterskoning van Vierakker-Wichmond. Samen met zijn vrouw en kleinkinderen nam
hij zaterdagmiddag plaats in de koets en reed hij voorop in de traditionele praalwagenoptocht.

De straten Polweg en
Okhorterweg hadden hun
wagen omgebouwd tot 'Slot
Drakula'.

st rondom de kikkerpoel', de wa-
gen van de Boshuisweg. Er deden zaterdagmiddag maar

liefst 17 wagens mee aan de optocht in
Wichmond. De kwaliteit was dit jaar erg
hoog. Wat dacht u van deze kleurrijke
clownswagen van De Kempe.

v Ook de muziek ontbrak
zaterdagmiddag niet. Op
de foto Schutterij Sint Jan
uit Keijenborg.

Ook muziekvereniging
Concordia uit Hengelo
was op zaterdagmiddag
weer van de partij.



Abbink
Bouw en Timmerbednjf

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-467343

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon 0313-476311 - 06-23734580

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. 05785-461305 • Fax 0575-461098

bouwmanagement
bossenbroek

Ruurloseweg 49, Hengelo (Gld.)
Tel./Fax 0575-463132

Hoveniersbedrijf

Lankhorsterstraat 25, Wichmond
Telefoon 0575-463507

Raadhuisstraat 11-13, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461469

HALFMAN B.V.
boomkwekerij • tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461424

IBouwCenterïHCI-UBI
Kruisbergseweg 13

Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-468181

Fax 0575-461082

aanhangwagens • paardentrailers
Onderstraat 13 - Tel. 0575-451532

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel
Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)

lens
Kwaliteit in oogzorg

. . Lens-vestigingen
Nj vindt u in:
^^ Arnhem, Utrecht,

Deventer

uimesna
NVM

makelaardij o.g. B.V.
Wichmondseweg, 16, Hengelo (Gld.)

edrij f v.o.f.

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)

ERRITS LAMMERS
makelaardij og, verzekeringen,
hypotheekadvies, pensioenen

Spalstraat 31, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-468846

Mini camping

'Warnstee'
Telefoon 0575-441654

OPEN
D A G
3 september
2000

'In Stap en Draf'
Hengelo (Gld.)

Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige omgeving, het zgn. coulis-
senlandschap: een prachtig decor voor het organiseren van een rit met rijtuigen,
waarvoor deelname open staat voor een ieder met een veilige aanspanning. Voor de
21e maal wordt deze zgn. Open Dag georganiseerd en de organisatie verwacht een
groot aantal menners te kunnen begroeten.
Er is jurering mogelijk in verschillende rubrieken, welke beoordeling plaats vindt door
de NBVAP en de rubriek Authentiek telt mee voor het Nationale Kampioenschap.
De stoet vertrek tussen 10.00 en 10.30 uur vanaf het terrein 'de Hietmaat' voor een
route van ongeveer 34 km naar het kleinste stadje van Nederland.
De sherrystop (± 11.30 uur) is aan de Molenstraat 11 bij de familie Massink in Bronk-
horst.
De middagpauze (± 13.00 tot 14.00 uur) wordt gehouden bij de familie Schiphorst
aan de Reigersvoortseweg 16, Toldijk waar de prijzen van de jurering bekend wor-
den gemaakt en gelegenheid bestaat om de aanspanningen van dichtbij te bekij-
ken.
Voor de middagrit vertrekt men op nummer om vervolgens een sherrystop te hou-
den in het dorp Keijenborg nabij het Booltinkplein (± 14.30 uur). Hier wordt de deel-
nemers een leuke attentie aangeboden.
De deelnemers worden rond 15.30 uur terug verwacht op het terrein 'de Hietmaat'.

De vereniging 'In Stap en Draf' hoopt op een succesvol evenement zodat iedereen
enthousiast en voldaan huiswaarts kan keren.

Inlichtingen: mevr. W. Steenblik, Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld, tel. 0575-
552810.

ROUTEBESCHRIJVING KLASSEMENTSRIT HENGELO (Gld.)
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2000

Start terrein 'de Hietmaat' - ra Zelhemseweg - la Berkenlaan - la Hummeloseweg -
rotonde recht oversteken Elderinkweg - Berendschotstraat oversteken - Elderink-
weg - Banninkstraat oversteken - Bruinderinkweg - la Kervelseweg - Kervelseweg -
ra Kervelseweg - ra Krommedijk - fa Koningsweg - rechtdoor Beekstraat - Kerveldijk
- ra Beukenlaan - ra Vordenseweg - la de Veersweg - ra Zutphen-Emmerikseweg -
la Bontekoeweg - ra Bakerwaardseweg - la Bovenstraat - - la Onderstraat - ra Mo-
lenstraat.
Links Sherry-stop bij familie Massink.
la. Molenstraat - Bronkhorsterstraat - Bronkhorsterweg - Burg Smitstraat - Toldijk-
seweg - ra Wehmestraat - la Paardestraat - Hardsteestraat - Zutphen-Emmerikse-
weg oversteken - Beekstraat - ra Reigersvoortseweg.
Middagpauze op terrein familie Schiphorst met prijsuitreiking gejureerde aanspan-
ningen.
ra Reigersvoortseweg - Bronkhorsterstraat - ra Uilenesterstraat - Uilenesterstraat
links aanhouden - ra Wolsinkweg - la Hengelosestraat - la Sint Janstraat - Kerk-
straat oversteken.
Links Sherry-stop Booltinkplein.
ra Pastoor Thuisstraat - la Kerkstraat - la Koldeweiweg - la Geltinkweg - ra Pastoor
Thuisstraat - la Hengelosestraat - la Roggetoren - ra Zaarbelinkdijk - Steenderense-
weg oversteken - Berendschotstraat - Elderinkweg oversteken - Berendschotstraat
- ra Banninkstraat - Rondweg oversteken - Banninkstraat - la Raadhuisstraat - ra
Schoolstraat - rechts aanhouden Schoolstraat - Hofstraat oversteken - Sarinkkamp
- ra Het Karspel - Ruurloseweg oversteken - Beukenlaan - ra Steintjesweide - ra
Bleekstraat - la Spalstraat - Hummeloseweg - la Berkenlaan - ra Zelhemseweg - la
Middenweg - ra over brug "De Hietmaat".

EEN VRIENDELIJK VERZOEK VAN DE ORGANISATIE AAN DE AANWONENDEN
VAN DE ROUTE OM GEEN AUTO'S LANGS DE RIJWEG TE PARKEREN

Zaagmolenpad 113, Doetinchem
Telefoon 0314-392351

Paardensportcentrum

Baak'
Langedijk 3, Baak
Telefoon 0575-441803

Rabobank
Graafschap-West

bergskelters
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.

VERZEKERINGEN.

hypotheken pensioenen

Univé Oost
Stationsstraat 12, Ruurlo
Telefoon 0573-451635

VERHEY TOLDIJK
WATERTECHNIEK

voor het beste bronwater
Telefoon 0575-452041

Fax 0575-452051

AA
W

MAKELAARDIJ O.G.

WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
Keijenborg
Telefoon 0575-461779
Fax 0575-463869

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45-47, Vorden

Telefoon 0575-551217 of 551811

Hoefsmederij

M. Schiphorst

Bel voor afspraak
0575-461687

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467278 GAZELLE

^̂ ^̂ ^ Aannemersbedrijf

L j 'DE KWINKWEERD' B.V.

de Kwinkweerd 10a, Lochem

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Goossens Atomica
Fa. Groot Roessink

Onstenk
Th.J. Sloot B.V.

't Hoekje
Bosman groenspecialist

Bakkerij Bruggink
Univé Oost

tuinmeubelen
loon- en grondverzetbedrijf
eiken meubelen
accountants en belastingadviseurs
café - restaurant - slijterij
hoveniersbedrijf
de warme bakker
verzekeringen, hypotheken, pensioenen



Sprookjesachtig tafereel NieUWC

voor LR Hengelo (Gld.)

Op vrijdag 25 augustus jl. zorgde
bruidspaar Voskamp-ten Broek
voor dit sprookjesachtig tafereel.
Kettelerij Bloembinderij verzorgde

in stijl de met bloemen aangekle-
de koetsen vanwaar ze vertrokken
richting Mispelkampdijk om het
bruidspaar af te halen.

Amnesty op weekmarkt
Afgelopen vrijdag stond de
Werkgroep Vorden van Amne-
sty International op de week-
markt waar actie werd gevoerd
voor een tweetal gevangenen
waar groetenkaarten naar ver-
zonden konden worden.

Onder ander werd actie gevoerd
voor de gewetensgevangenen Pang
Sok-su, een 38 jarige onderwijs- en
publiciteitsmedewerker van een
organisatie ter bevordering van de
rechten voor jongeren en arbei-
ders in Zuid- Korea. Hij werd op 22
juli 1998 in het zuidoosten van
Zuid- Korea gearresteerd omdat hij
lid was van het "Youngman Co-
mittee", een organisatie die
Noord- Korea ondersteunt.

Pang Sok-su werd veroordeeld tot
driejaar gevangenisstraf op grond
van de nationale veiligheidswet.
Als gevolg van de toenaderingspo-
ging van Noord- en Zuid- Korea
zijn inmiddels diverse leden van
deze organisatie die op dezelfde

grondslagen waren vastgezet, vrij-
gelaten. Pang Sok-su zit echter nog
steeds gevangen.

Daarnaast wordt er actie gevoerd
voor Hatip Dicle, een gewetensge
vangene in Turkije van Kerdische
afkomst. Hij is parlementariër
voor de HEP, de Arbeidersparij van
het volk. Voor het spreken van
Koerdisch in het parlement van
Turkije en voor het dragen van de
traditionele Koerdische kleuren
rood, groen, geel werd hij beschul-
digd van hoogverraad en veroor-
deeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

Vanzelfsprekend konden in de
kraam van Amnesty ook de beken-
de Amnesty- artikelen zoals kaar-
sen, kaarten en diverse kalenders
gekocht worden. Tevens was er in-
formatie beschikbaar over het
werk van Amnesty. De kraam werd
goed bezocht en de 75 beschikbare
kaarten voor de genoemde gevan-
genen waren ruim voor het einde
van de markt getekend.

Enquête onderzoek
zwembad
In de maand augustus zijn on-
der de bezoekers van het zwem-
bad enquêteformulieren uitge-
deeld om daaruit een beeld te
kunnen vormen hoe het met
het Vordense zwembad "In de
Dennen" staat op het gebied
van informatievoorziening,
openstellingstijden, faciliteiten
e.d. Ook hebben een aantal vra-
gen betrekking op wensen en
behoeften van de bezoekers.

Het doel is niet alleen om een
beeld te hebben, maar ook om wat
met de gegevens te kunnen doen.
Dat geldt zowel voor de korte als
de langere termijn. "Van belang is
hierbij ook, hoe kunnen we de be-
hoeften van onze bezoekers reali-
seren", aldus bedrijfsleider Martin
Westerik.

Deze week zullen ook alle abonne-
mentshouders deze enquête in
hun brievenbus aantreffen. Voor
de overige bezoekers zijn deze ver-
krijgbaar bij de kassa van het

zwembad. De enquêteformulieren
kunnen tot en met zondag 10 sep-
tember, de laatste openingsdag
van het bad, in de speciale bus bij
de kassa van het zwembad worden
gedeponeerd.

Een grote response kan er toe bij-
dragen, dat het zwembad zich kan
blijven onderscheiden om zodoen-
de ook de komende jaren voor veel
zwemplezier te kunnen blijven
zorgen", zo stelt Westerik. Het en-
quêteformulier kan anoniem wor-
den ingevuld. Het is echter handi-
ger om wel naam en adres in te
vullen. Er worden door het badbe-
stuur namelijk voor het volgend
seizoen een aantal gratis abonne-
menten verloot.

Indien men als abonnementhou-
der geen formulier heeft ontvan-
gen, dan kan deze alsnog bij het
bad worden afgehaald en ingele
verd of opsturen naar het zwem-
bad "In de Dennen", Oude
Zutphenseweg 7- 7271JX Vorden.

Parts & Pieces Terborg B.V. overhandigt hierbij aan de voorzitter A. Sueters van de Landelijke Rijvereniging
Hengelo (Gld.) nieuwe wedstrijddekjes.

De Landelijke Rijvereniging
Hengelo (Gld.) is zeer verheugd
om met ingang van heden te
kunnen beschikken over de
nieuwe wedstrijdsjabakken voor
haar ruiters en amazones.

Deze zijn aangeboden door de fir-
ma Parts & Pieces te Terborg. Een
onderneming in meubel- en woon-

accessoires en restauratieonderde-
len.
Tevens kan men bij Parts & Pieces
terecht voor meubel- en vloerwas-
sen voor hout en steen, lakken en
beitsen.
Maar ook kan men bij dit comple-
te bedrijf terecht voor allerlei toe-
behoren als deurklinken, orna-
menten en vele andere rariteiten

ten behoeve van de inrichting. Dit
alles in oude stijl.

Parts & Pieces Terborg B.V. wenst
de Landelijke Rij vereniging Henge-
lo (Gld.) veel rijplezier in de ko-
mende seizoenen. En wenst tevens
het viertal dat reeds Gelders kam-
pioen is, veel succes op het komen
Nederlands Kampioenschap.

Paardensport

L.C. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op 19 en 20 augustus was er een
wedstrijd voor paarden en ponies
in Warnsveld, hier werden de vol-
gende prijzen behaald.

Ponies:
Cynthia Kornegoor met Sirik een
vijfde prijs met 162 punten. Lisette
Bijenhof met Survivor een eerste
prijs met 169 punten en een derde

.prijs bij het springen. Lisanne
Schippers met Gorby een eerste
prijs bij het springen. Anne-Marie
Kornegoor met Lixico een eerste
prijs bij het springen. Frederieke
Gotink met Amber tweemaal een
eerste prijs met 157 en 152 punten.
Leonie Pol met Starlight een derde
prijs met 160 punten en een tweede
prijs bij het springen. Hannah
Donker met Simone een vijfde
prijs met 162 punten.

Paarden:
Annie Kornegoor met Kristel een
eerste en derde prijs met 172 en
159 punten. Irene Regelink met
Lea tweemaal een eerste prijs met
164 en 152 punten. Marina Gotink
met Debbi tweemaal een vierde
prijs. Ninette Brunshorst met
Grace tweemaal een tweede prijs.
Wim Lenselink met Nelson een
achtste prijs bij het springen.

Ook was er een wedstrijd voor
paarden en ponies in Hummelo
hier werden ook enkele prijzen be-
haald.

Ponies:
Lisette Bijenhof met Survivor der-
de prijs met 164 punten. Elodie
Stokman met Aifhia een tweede
prijs met 154 punten en een eerste
prijs bij het springen. Sandra
Hummelink een eerste prijs bij het
springen.

Paarden:
Anouk Pardijs met Helena een
tweede prijs met 160 en 167 pun-
ten. Irene Regelink met Lea twee-
maal een vierde prijs met 161 en
153 punten.

Boerenroman

" "Alles gaat voorbij
van Henk Graadkamp
ten doop gehouden
Al wekenlang zat de halfwilde
eend te broeden aan de rand
van het water, ik kom met mijn
voet kietelen. Nee, ze blijft zit-
ten Harder..... Dan een forse
trap. Fel kwakend komt ze van
het nest. Een ei uiproberen.
Stank. Twee, drie, alle zijn on-
bevrucht. Mijn ogen volgen de
vreemde eend in de bijt. Arm
dier. Je zat op schiere eiers je-
zelf dood te broeden. Veel boe-
ren, en ook burger lijken veel
op die eend.

In de boerenroman "alles gaat
voorbij" van Vordenaar Henk
Graaskamp kan men de herken-
nen. Boeren op de boerderij Eiken-
horst. Grootvader Willem, vader
Jan en Wimpie de zoon. Vorige
week donderdagavond tijdens de
zeer geanimeerde presentatie 'on-
der het riet' aan de Grasplak die
Graaskamp vijfentwintig jaar gele-
den liet uitgraven aan de Ruurlo-
seweg in Vorden werd het boek ten
doop gehouden.

In besloten kring met Graaskamps
dierbaarste familie en vrienden
om zich heen werd het eerste
exemplaar van 'alles gaat voorbij'
gepresenteerd door de man die be-
kend staat als een zeer sociaal
mens. Het duurde uiteindelijk
meer dan vijf jaar voordat het
boek gepresenteerd kon worden.
In al die jaren lag de uitwerking
van de boerenroman van Graas-
kamp op de planken bij uitgeverij
Van de Berg in Enschede.

'Toen ik dit voorjaar bij de uitge-
verij er op aandrong dat het nu
toch eens tijd werd dat het boek
gedrukt zou worden was het tijd-
stip dat ik 65 jaar zou worden bij
uitstek de gelegenheid het boek te

presenteren. En dat was vandaag.
En zie het lukte." Zo liet Graas-
kamp aan het water van de Gras-
plas weten. "Alhoewel het boek is
vanmorgen pas afgeleverd door de
uitgever.

Ik heb nog behoorlijk in de rats ge
zeten', zo liet de man die tien jaar
geleden de hooivork van het agra-
rische werk aan de wilgen hing.
Het boek dat op de voorkaft prach-
tig is geïllustreerd is bewust van
een groot lettertype voorzien.
"Daar hebben we bewust voor ge-
kozen zodat het ook goed leesbaar
voor oudere en wat slecht zienba-
re mensen is.

Mede daardoor is het boek ook be-
hoorlijk wat dikker van formaat
geworden', zo verklaarde Graas-
kamp voor aanvang van de presen-
tatie. Mocht het eerste exemplaar
van het eerste boek van Henk
Graaskamp 'Een boer is niet van
gister' nog in ontvangst worden
genomen door de burgemeester
van Vorden.

Dit maal was het Fons Rouwen-
horst, een vriend van Graaskamp,
die het eerste exemplaar in ont-
vangst zou nemen. Echter tijdens
de zeer geanimeerde presentatie
liet Fons Rouwenhorst zijn fanta-
sie de vrije loop en mocht Prins
Bernard het eerste exemplaar van
'Alles gaat voorbij' in ontvangst ne
men. Graaskamp werd door de 'ko-
ninklijke hoogheid' tevens nog
symbolisch tot ridder geslagen en
ontving de Vordenaar de versierse-
len van de 'Nederlandse leeuw'.

De roman 'Alles gaat voorbij' is
vanaf heden in diverse regionale
boekwinkels te koop voor vijfen-
dertig (35) gulden.



KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
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Go to theMax
Kaliber:
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Personeel gevraagd
Drogisterij

Parfumerie

zoekt spontane verkoopster
Spreekt het volgende je aan:

• Full time baan in gezellig team
• Bereidheid tot het volgen van cursussen
• Arbeidsvoorwaarden volgens drogisterij-cao

Interesse ... reageer dan snel.

Schrijf je sollicitatiebrief naar: Drogisterij Ten Have, t.a.v. de heer H. ten Have,
Dorpsstraat 31
7361 AV Ruurlo

Of bel: 06-10365685

HEDI
: t-; r •: R N) A

Wil je extra geld verdienen voor de
feestdagen dit jaar?

En lijkt het je leuk om kerstpakketten
in te pakken met een gezellig team7

HEDI International in

Zutphen is al 15 jaar

gespecialiseerd in het

vinden van passende en

originele cadeauconcepten

bij elke gelegenheid.

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 je 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

—•^^DEK NOOR:NOORDT

Windmolen 12 Postbus 3001 7600 EA Almelo Tel: 0546 570057 Fax: 0546 570010
E-mail: info("Vandernoordt.nl Internet: www.vandernoordt.nl

Werving &, Selectie - Detachering - Payrolling - Outplacement - Personeelsadviezen

Nu extra voordelig!
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KEUKENROL
Bounty White
2 stuks

2 HALEN
Q98

1 BETALEN
'49

AH WASMIDDELEN 3HALEN 2BETALEN
'98

PAMPERS LUIERS
pak

99

Uit onze groenteafdeling.

Pitloze druiven SDU gr
AH Granny Smith
Komkommer

299

499

OJ9

Fujitsu Siemens laptop computer
normale prijs f 3.990,- / AH-prijs f 3.249,-

+ 750 Airmiles l AiÏ7WB

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag brooddagen:

Owit, bruin en volkoren, 800 gr. w halen £m betalen

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo f^/\

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

|~~ **
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Vrijdag 15 tot en met zondag 24 september:

Week van het platteland
Kalfjes voeren? Boerenlandpa-
den ontdekken? Proeven van
streekeigen producten? Dit en
nog veel meer kunnen burgers
beleven tijdens de Week van het
Platteland van vrijdag 15 tot en
met zondag 24 september.

Boeren en tuinders organiseren
als 'Ondernemers van Nature' de-
ze tradionale week met landelijke,
regionale en plaatselijke activitei-
ten die de aandacht vestigen op
het leven, werken en recreëren op
het platteland.

'Ondernemers van Nature' hebben
duurzaam ondernemen en een
open dialoog met de samenleving
hoog in het vaandel. Duurzeme
land- en tuinbouw wil zeggen dat
boeren en tuinders zo goed moge-

lijk zorgen voor natuur, milieu en
het weizijn van hun dieren.

'Proef het panorama'
De Week van het Platteland gaat
op zaterdag 16 september van start
met het evenement 'Proef het
panorama', georganiseerd door
het Nederlands Agrarisch Jonge
ren Kontakt. In tien grote steden
letterlijk en figuurlijk proeven van
het platteland en genieten van het
plattelandslandschap op een Ie
vensgroot panorama. Dit levende
kunstwerk geeft een fascinerend
beeld van het werk van de 'Onder-
nemers van Nature'.
Een doek van tien bij drie meter
vormt het decor van een tentoon-
stelling van moderne landbouw-
werktuigen en machines, grond-
stoffen en (streekeigen) producten

uit de Nederlandse land- en tuin-
bouw. Zo krijgt het publiek de
kens om te zien wet er bij komt kij-
ken om de producten die zij dage
lijks eten, duurzaam te produce
ren. Het panorama words ter plaat-
se beschilderd door een of meer-
dere (aankomend) kunstenaars of
amateurschilders. 'Proef het pano-
rama' vindt plaats in Alkmaar, Al-
mere Buiten, Arnhem, Drachten,
Emmen, Maastricht, Middelburg,
Tilburg, Utrecht en Zwolle .

Ontdek de boerenlandpaden
De Landelijke Voetpadendagen
maken onderdeel uit van de Week
van het Platteland en worden ge
organiseerd door wandelorganisa-
tie Nemo. Meer den honderd loka-

'le natuur- en wandelorganisaties
hebben semen met agrarische or-

ganisaties aantrekkelijke wandel-
routes uitgezet op het platteland,
onder het motto "Ontdek de boe
renlandpaden". Het is voor het
eerst dat wandeiorganisaties en
agrarische organisaties op deze
manier samenwerken.

Open dag zorgboerderijen
Op zaterdag 16 september houden
ruim 20 zorgboerderijen in heel
Nederland open deg. Dit gebeurt
in samenwerking met het Lande
lijke Steunpunt voor Landbouw en
Zorg en in het licht van de cam-
pagne 'Wij doen mee' van de Ver-
eniging Gehandicaptenzorg, de
Gehandicaptenraad en de Federa-
tie van Ouderverenigingen. Op de
deelnemende bedrijven ken het
publiek zien hoe zorg en land- en
tuinbouw op het bedrijf gecombi-
neerd worden en geven de hulp-
boeren een demonstratie van hun
werkzaamheden op de boerderij.

Gratis activiteitenkrant
De ruim tweehonderd op dialoog

gerichte activiteiten varieren van
boerenmarkten, countryfairs en
open-boerderij dagen tot fiets- en
natuurwandeltochten, tentoon-
stellingen en proeverijen. Een gra-
tis krant met de complete activi-
teitenkalender is, zolang de voor-
raad strekt, verkrijgbaar bij VW,
ANWB, Rabobank en Intratuin en
staat ook op internet: www.platte
land.nl

De Week van het Platteland is een
initiatief van de land- en tuin-
bouworganisaties in Nederland en
maakt deel uit van de campagne
'Ondernemers van Nature'. Een
campagne van de boeren en tuin-
ders die zich richt op informatie
verschaffing en het organiseren
van dialoog met burgers.

De Week van het Platteland maakt
onderdeel u it van de Groene
Maand waarin een tiental organ
isaties , werkzaam op het terrein
van recreatie, natuur, milieu en
landschap, samenwerken.

Premiere Noorder Dierenpark:

Jonge zonneral geboren

Voor het eerst in de geschiede-
nis van het Noorder Dieren-
park is er een zonneral gebo-
ren. Het komt niet vaak voor
dat deze prachtige vogels in die-
rentuinen jongen krijgen. Het
moet goed klikken, wil een
paartje tot broeden komen. Bij
dit stel was het waarschijnlijk
liefde op het eerste gezicht,
want ze kennen elkaar nog niet
zo lang.

Na een broedtijd van zo'n 27 da-
gen kroop het zonneralletje een
paar dagen geleden uit zijn ei. Va-
der en moeder zorgen samen voor

hun jong. Als de een voedsel haalt,
past de ander op. Het jong haalt
zijn eten, insecten en visjes, uit de
snavel van zijn ouders. In het brui-
ne dons is de karakteristieke teke
ning al duidelijk te zien. Het kui-
ken blijft drie a 4 weken op het
nest. Dat nest is overigens goed te
zien voor het publiek. Het ligt op
een tak boven de ingang van Ame
riCasa, de Zuid-Amerikaanse jung-
le van het Noorder Dierenpark.

De zonneral komt voor in Zuid-
Amerika. De vogel leeft bij voor-
keur in bosgebieden met stroom-
pjes en beken. Zonnerallen leven

meestal alleen, soms in paren. De
roep van de zonneral bestaat uit
een zacht gepiep." Als hij gestoord
wordt of dreigt, maakt hij een
zacht ratelend geluid. Wordt de
zonneral bedreigd, dan spreidt hij
zijn vleugels en staart wijd uit. De
prachtige en voor sommige dieren
afschrikwekkende tekening op de
brede vleugels is dan goed te zien.
Zonnerallen kunnen wel 30 jaar
oud worden. De vogel dankt zijn
naam aan zijn opvallend brede,
prachtig getekende vleugels. Als
hij die spreidt, lijkt het alsof de
zon gaat stralen, vond een reiziger
in de 17e eeuw.

Buitenlanders ontdekken
Buitengoed 't Sikkeler
Sinds Buitengoed 't Sikkeler vo-
rig jaar met een eigen website
op het internet te vinden is we-
ten vooral buitenlanders de
weg naar de Achterhoek te vin-
den. Behalve op rondreis zijnde
Duitse, Engelse of Scandinavi-
sche vakantiegangers die voor
één of twee overnachtingen 't
Sikkeler aandoen, bleef het ver-
blijf van buitenlanders be-
perkt.

Maar door het internet lijkt de we
reld opeens zoveel dichterbij te

zijn gekomen. Vanuit de hele we
reld stijken gasten, waaronder ook
veel Nederlandse expats, neer in
een comfortabele bungalow en is
de vraag naar de luxe recreatie
boerderijtjes van Erve Sickelars
Camp groot. Mede daardoor is de
bezettingsgraad in ruim ander-
halfjaar tijd toegenomen tot ruim
65%. De kwaliteit van het gebode
ne speelt daarbij een belangrijke
rol, zovalt te beluisteren.
Brazilië, Singapore, Taiwan, Zuid
Afrika, Indonesië, Niger en de Ver-
enigde Staten van Amerika zijn zo

maar landen die bijgeschreven
zijn in het overnachtingsregister.

Nog opvallender is de belangstel-
ling die vanuit Israël komt. Was
deze vorig jaar al opmerkelijk, dit
jaar is de toeloop nog groter. Al-
leen al deze week verblijven drie Is-
raëlische families afkomstig uitje
ruzalem en Tel Aviv op het buiten-
goed.
In gesprekken met de Israëliërs
valt op te tekenen dat ze dol zijn
op bossen en dat mede daarom
hun keuze op Ruurlo is gevallen.
De Achterhoek is bovendien een
uitstekende uitvalbasis voor een
bezoek aan de talrijke toeristische
atracties in Nederland, immers af-
stand telt voor buitenlanders niet.

Jammer is echter dat de brochures
en gidsen van de vele cultuur his-
torische bezienswaardigheden in
deze streek niet over een Engelse
vertaling beschikken. Buitengoed
't Sikkeler gaat er daarom bij het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me (ABT) op aandringen om ook
Engelstalige informatie te ver-
strekken. Want als deze mensen
de moeite nemen om de Achter-

hoek op te zoeken dan moet je ze
tenminste op een fatsoenlijke wij-
ze op de hoogte brengen van de ve
Ie mogelijkheden die de streek
biedt. Immers dat hoort bij de ge
moedelijkheid en gastvrijheid
waar de Achterhoek om bekend
staat.
Buitengoed 't Sikkeler is te vinden
onder www.sikkeler.nl of www.er-
vesickelars-camp.nl

Fidelio
in Kasteel Ruurlo
Op zondag 3 september vindt in
Kasteel Ruurlo te Ruurlo een heel
bijzondere uitvoering van de ope
ra Fidelio van Ludwig van Beetho-
ven plaats. Beethovens gloedvolle
muziek wordt niet gezongen maar
gespeeld en wel op acht histori-
sche blaasinstrumenten en contra-
bas door het ensemble Ottetto Am-
sterdam.
Omdat Fidelio al in Beethovens
tijd razend populair was, zijn er
destijds talrijke bewerkingen van
gemaakt voor allerlei bezettingen,
om de muziek ook buiten het
theater te kunnen horen. Het
spannende verhaal waarin op het
laatste moment de held uit de
klauwen van de moordzuchtige ti-
ran wordt bevrijd, wordt verteld
door acteur Willem Mooijman. In
het voorprogramma brengt Ottet-
to Amsterdam het bruisende ok-
tett op. 103 eveneens van Beetho-
ven ten gehore.

Kasteel Ruurlo, dat tegenwoordig
in gebruik is als gemeentehuis,
stamt uit de middeleeuwen en
dankt zijn huidige uiterlijk aan
talrijke verbouwingen door de
eeuwen heen. Allerlei bouwstijlen
zijn daardoor in het indrukwek-
kende gebouw terug te vinden. De
trouwzaal leent zich met zijn uit-
stekende akoestiek zeer goed voor
de fijne en expressieve klank van
de oude blaasinstrumenten. De
toegangsprijs is inclusief koffie en
programma. Voor de concerten
van Stichting Oude Muziek De
Graafschap bestaat veel belangstel-
ling en wordt reserveren aanbevo-
len onder tel. 0575-529978.

TV Gelderland
laat provincie zien
Frits Bom presenteert voor TV Gel-
derland van 4-15 september een
uniek programma: HeliCam Gel-
derland. Vanuit een tweemotorige
Aerospatiale Twinstar helicopter
(nodig om boven stedelijk gebied
te mogen vliegen) wordt de groot-
ste provincie van Nederland in
beeld gebracht in 50 uur.
Kijkers zullen het gevoel hebben
'mee te vliegen in de heli' en in
twee weken de hele provincie van
bovenaf kunnen zien.
De hoogte punten van de gevlogen

route zijn elke avond te zien in een
21 minuten durend programma
dat volgt op TV Gelderland Nieuws
en De Televisieman in de carrou-
selprogrammering van TV Gelder-
land.
De integrale video-opnamen zijn
vanaf de dag na eerste uitzending
te zien. Kijkers kunnen onder an-
dere een privé bos in Gelderland of
een kasteelfeest in Huis de Voorst
winnen.

Judosport

Is 'n kind erg actief?
Is het heel beweeglijke of juist
niet?
Wil men dat het kind leert
stoeien, samenwerken, vallen
en weer opstaan?
Kortom: laat ze kennismaken met
judo en kom tot de ontdekking
dat judo een speelse sport is voor
jongens en meisjes vanaf 4 jaar. Ju-
do is stoeien met bepaalde regels,
een spel van aanval en verdedi-
ging waarbij het beheerst omgaan
met elkaar centraal staat. In judo
kun je niet zonder elkaar. Elkaar
helpen, samen oefenen en samen
leren. In diverse spelsituaties
wordt de basis van het judo bijge
bracht, namelijk behendigheid,
reactie, durf, zelfvertrouwen en
discipline. De gedragsregels worden
voortdurend gehandhaafd, dit met
het oog op de veiligheid en de
sociale normen.
Bij de meeste andere sporten is li-
chamelijk contact niet toegestaan,
daarom heeft het judo een geheel
eigen karakter. Vooral het sociale
aspect en het contact zorgen er-
voor dat de kinderen zich snel
thuis voelen op de judomat. In het
judo zitten ontzettend veel vor-
men van beweging. Denkt u maar
eens aan duwen, trekken, rollen,
draaien, kruipen, enz. Daardoor
ontwikkelen de lichamelijke vaar-
digheden zich sneller en krijgen
de meeste meer zelfvertrouwen en
een positiever beeld van zichzelf.
Judo is bij uitstek een eerlijke
sport en is voor ieder kind te vol-
gen, omdat er geen moeilijke re
gels zijn. In de maand september
zijn er gratis introductielessen,
dus kom langs en doe mee! De les-
sen worden gegeven bij: Sport- en
Gezondheidscentrum, Burg. Gal-
leestraat 67/A, Vorden, tel. 0575-
554091.
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De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u

alles wat mogelijk is op het gebied van

vloerbekleding en raamdecoratie tot in

detail. Grenzen in design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

vjvn,axute**

E WONERIJ
l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39

Kalebassenmarkt
familie Nijkamp
Zaterdag 9 en zondag 10 septem-
ber organiseert de familie Nij-
kamp een kalebassenmarkt waar
honderden 'alderbastend' mooie
kalebassen en pompoenen zijn te
bewonderen en kunnen worden
gekocht.

Verder zijn er nog allerlei kalebas-
producten, groendecoraties, wil-
gentenenvlechten met Aletta en
Rianne Kappert en een stand met
informatie over pure Aloe Vera-
producten.

Deze kalebassenmarkt is bij het
huis van de familie Nijkamp aan
de Lochemseweg lOa te Warns-
veld.
(Zie ook de advertentie.)

D
l l i n r i c h t i n g e

TEUNISSEN
M O D E

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

in Ruurlo

Showtijden:
vrijdag 1 september a.s.
10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 2 september a.s.
10.00 uur en 14.00 uur

Dames en herenmode geshowd door top-
modellen.
Natuurlijk serveren wij u koffie of een
drankje.

U kunt het beste even reserveren,

0573-451438

Gondelvaart Warnsveld terug van weggeweest:

Vijf jaar heeft Warnsveld het
moeten doen zonder gondel-
vaart. Maar dit jaar herleeft het
Sprookje van de Berkel weer; en
zoals het hoort gebeurt dat in
de feestweek. De gondelvaart
kent in Nederland zijn weerga
niet. Nergens anders durft met
het aan gondels te verlichten
met echte waxinelichtjes. De
Warnsveldse organisatie vindt
dat juist dit flakkerende licht
de gondelvaart tot iets bijzon-
ders maakt.

Op vrijdag l en zaterdag 2 septem-
ber varen er weer acht feeëriek ver-
lichte bouwwerken over de Berkel.

Vanaf de tribune kunnen vele toe-
schouwers de gondels, verlicht
door duizenden waxinelichtjes,
aanschouwen.
Acht groepen bouwers zijn vele
maanden met gemiddeld 6 man
bezig om een mooie gondel te bou-
wen, eerst moest een ontwerp be-
dacht worden en vooraf terdege
besproken en afgewogen. Kwaliteit
staat bij de medewerkers van de
gondelvaart immers voorop.

Natuurlijk is ook de gezelligheid
belangrijk als je enkele maanden
nauw met elkaar optrekt en er
steeds weer een oplossing gevon-
den moet worden voor steeds weer

nieuwe praktische vraagstukken
en problemen.
De bouwers hebben de vaste over-
tuiging dat ze weer heel mooie op-
lossingen hebben gevonden; ze
zullen de bezoekers zeker verba-
zen met schitterende gondels
waar nog lang over nagepraat zal
worden.
Dit jaar is er als extra attractie een
speciale openingsgondel. Wat dat
inhoudt is nog een geheim, maar
dat het mooi zal zijn, dat is zeker.
En om het wachten op de inval-
lende duisternis op l en 2 septem-
ber wat te veraangenamen, wordt
uiteraard voor een leuk voorpro-
gramma gezorgd.

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

Een droomtuin
begint bij een goed ontwerp

Voor informatie 0573-441182

In september starten we weer
met onze cursussen

bloemschikken
Dit jaar kunt u zich opgeven voor

beginners of gevorderden.

Van september t/m mei hebt u iedere maand l les
(in overleg ook diverse andere mogelijkheden).

Wij verzorgen ook rondleidingen voor
groepen, kinderpartijtjes enz. op afspraak.

Voor tri/blijvende informatie en/of opgave kunt u
telefonisch contact opnemen of even

aankomen.

root Roessïhk
b l o e rn e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461622 • Fax 0575-464782

n
s c h o o r s t e e n v e

Zelhem
Tel. 0314-622267

v.o.f .

e g b e d r i j f

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



Laatste voorstel-
ling Theater
Onder de Molen
In het eerste en enige Theater on-
der de Molen in Europa vindt
woensdagavond 30 augustus de
laatste voorstelling van het succes-
vol en goed bezochte zomerpro-
gramma 'Verhalen en muziek"
plaats. Op veelvuldig verzoek zal
het orkest The Mills Fathers weer
een swingende muzikale bijdrage
verzorgen met medewerking van
Pieter Sanders (piano), Karel Hei-
denis (basgitaar), Karl Herweg
(drums) en Boris Tomas (zang). De
inmiddels legendarische Diny Hid-
dink vertelt haar onvergetelijke
verhalen, Peter Hoefnagels leest
voor uit zijn roman "Dansen op
het terras" en Henk Döll zingt op
verzoek Moestafa's Lied van de Fa-
rao.

Met een verfijnde conference voert
de goochelaar Wim Hooghiemstra
zijn ongelooflijke kunsten uit. Wie
nog een keer dit seizoen van de
unieke akoestiek van het Theater
onder de Molen wil genieten,
wordt aanbevolen te reserveren
via (0575) 55 69 87. Theater Onder
de Molen is gevestigd aan de Lin-
deseweg 29 in buurtschap linde.

Voetbal

PROGRAMMA W VORDEN
2-3 SEPTEMBER
EefdeDl-VordenDl
OekenDl-VordenD2
Vorden D3 - Gaz. Nieuwland D3
VordenEl-WHCZE2
Brummen E3 - Vorden E2
Erica E4-Vorden E3
Vorden Fl - Gaz. Nieuwland Fl
WHCZF3-Vorden F2
Vorden F3 - Almen Fl
EefdeF2-Vorden F4
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F5
Vorden F6 - WHCZ F6

Schalkhaar Al -Vorden Al
ActiviaBl -Vorden B l
Loenermark Cl - Vorden Cl

WG l - Vorden l
Vorden 2 - Vrij
Ruurlo 2 - Vorden 3
Vorden 4 - Witkampers 5
Vorden 5 - DEO 3
PROGRAMMA SV RATTI
ZATERDAG 2 SEPTEMBER
Zelos 4 - Ratti 5
Epse BI - Ratti BI
Ratti Cl - Groen Wit '62 C5

ZONDAG 3 SEPTEMBER
Zutphen l - Ratti l
Neede 5 - Ratti 2
Ratti 3 - SHE 6
Ratti 4 - Winterswijk 4
Zelhem l - Ratti 2 (dames)

PROGRAMMA SOCII
DZC '68 E - Socii El
Keyenborgse Boys E - Socii E2
Socii F - Wolfersveen F
Socii A-WHCZ A
Socii C - Beekbergen C

Senioren 3 september a.s.
De Paasberg l - Socii l
Erica '76 7 - Socii 2
De Hoven 2 - Socii 3
Socii 5 - De Hoven 5

Urineverlies, u kunt er is iets aan doen!
ZorgGrbep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'Urineverlies, u kunt er
iets aan doen!' een cursus voor vrouwen die hun plas of ontlasting niet
op kunnen houden.

Urineverlies is een probleem voor veel mensen. In Nederland leven meer
den vijfhonderdduizend vrouwen die last hebben van ongewild urine
verlies. Hun probleem kan zijn ontstaan door een ziekte, ouderdom, be-
valling of een ongeval. Het komt voor in alle leeftijdsgroepen. De meeste
vrouwen die last hebben van incontinentie vinden het moeilijk om hier-
over te praten een aarzelen hulp te zoeken. Ze hebben het idee dat ze de
enige zijn met dit ongemak en schamen zich ervoor. Sommige vrouwen
isoleren zich voor een (groot) deel van het dagelijkse leven. Sommigen ko-
men niet meer op straat, gaan niet meer op visite en ga zo maar door. Dat
is jammer, want vaak is incontinentie te verminderen of zelfs te stoppen.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur plus een te-
rugbijeenkomst en staat onder leiding van een fysiotherapeute. Er wordt
voorlichting gegeven over de verschillende vormen en oorzaken van in-
continentie. Er is voldoende tijd voor het aanleren van ademhalingsoe-
feningen en ontspanningsoefeningen, waardoor de bekkenbodemspie-
ren worden verstevigd en de lichaamshouding kan worden verbeterd. De
resultaten van eerdere trainingen zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70%
van de cursisten is het onvrijwillig Urineverlies verminderd of gestopt.

De cursus start op dinsdag 19 september 2000 in het wijkgebouw Pr. Mar-
grietstraat l, Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op de dins-
dagen 19 september, 3, 17, 24 oktober, 7, 21 november, 12 december
2000, 16 januari 2001 en een terugbijeenkomst op 10 april 2001. Belang-
stellenden kunnen zich opgeven via het telefoonnummer 0900-8806 (22
ct./min. 24 uur per dag bereikbaar).

Ziekenverzorging thuis
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in Doetinchem een cursus voor
iedereen die meer wil weten over de verzorging van een zieke thuis. De
cursus is bedoeld voor diegenen die een zieke in hun omgeving hebben
en hierbij niet beroepsmatig betrokken zijn.
De avonden worden geleid door twee wijkverpleegkundige(n)/wijkzie
kenverzorgende(n).
Aan de orde komen o.a. de verzorging van een zieke thuis, praktische
wenken voor: bed opmaken, wassen en tiltechnieken, gebruik van mate-
rialen bij de verzorging, aanpassingen, hulpmiddelen en incontinentie-
materialen.
Het doel is het krijgen van vaardigheid in het verzorgen van een zieke
thuis en het opdoen van informatie wat de consequenties zijn van een
(langdurig) zieke thuds voor de neaste omgeving.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten te beginner op dins-
dagavond 12 september 2000 en wordt gehouden in het Slingeland Zie
kenhuis, Kruisbergseweg 25, Doetinchem.

Inschrijven ken via ons telelefoonnummer: 0900-8806(22 ct/min. 24 uur
per dag bereikbaar). Heeft u interesse, reageer dan zo snel mogelijk. In-
schrijving kan tot uiterlijk 5 september 2000.

Toch nog even iets doen

Alternatieve haag
Waar een haag van coniferen of liguster in een kleine tuin
wellicht te veel ruimte in beslag neemt, vormt klimop dé oplossing.

Zet om de 2 m schuttingpalen in de
grond (minstens 1/3 gedeelte onder-
gronds) en span tussen die palen grof
mazig gaas. Plant vervolgens klimop
voor Het gaas. Eén plant per halve
meter is voldoende. Na verloop van
tijd heeft u een prachtige 'haag' die
bovendien 's winters lekker groen
blijft, in tegenstelling tot een normale
haag neemt zo'n klimopafscheiding
weinig ruimte in. Bij de klimop moet u
zeker in het begin de ranken en twij-
gen wel even door het gaas vlechten.
Klimop klimt immers normaal gespro-
ken met hëchtwortels naar boven. Die
hechtwöftels hebben op gaas weinig
Vat. De truc met het gaas kunt u op
meerdere manieren toepassen. Denk
eens aan een hekwerk van gaas van
circa lm hoog begroeid met (doornlo-
ze) bramen of frambozen^ Dat is een
ideale afscheiding tussen bijvoorbeeld
het terras en de rest van de tuin, of
tussen de border en de kruidenboek.
De braam of framboos maken evenmin
zelfklimmende ranken. Denk maar
eens aan hoe bramen in het bos groei-
en. Het is een wirwar van over elkaar
groeiende takken. Ook deze vruchtdra-
gers moet u een handje helpen. U kunt
de takken natuurlijk ook door de spij-
len van het balkonhek vlechten. Want
in een grote bak of kuip kunnen de
framboos en de braam best op het bal-
kon worden gekweekt.

Troost van architect
De bruidssluier wordt wel eens de

lief. Geen mooier gezicht dan een gele of rode
klimroos in volle bloei. Je hebt klimrozen die
in een korte tijd hun overdaad aan prachtige
bloemen laten zien, en klimrozen die over een
veel langere periode bloeien. Beide heeft z'n
charmes. Let er eens op bij de aanschaf. Net
als de klimroos horen ook de winterjasmijn en
de vuurdoorn in de groep leiplanten thuis.
Hetzelfde geldt voor frambozen en bramen.

Van klimmer naar kruiper
Kan een klimmer niet klimmen bijvoorbeeld
omdat er niets in de buurt is om zich aan
omhoog te werken, dan gaat hij kruipen.
Lang niet alle klimplanten nemen daar op de
langere duur genoegen mee. De klimop
vormt een van de goede uitzonderingen. Die

troost van de architect genoemd. De
verklaring is eenvoudig. Want iets wat
op de tekening zo mooi lijkt, kan in
werkelijkheid zwaar tegenvallen, fn
dat geval is de bruidssluier een ideale
oplossing. Die groeit binnen enkele
jaren naar een hoogte van wel 12 m.
Met die onstuimige groei onttrekt de
bruidssluier architectonische missers in
no time aan het oog. Ook zonder dat
sprake is van bouwkundige schoon-
heidsfoutjes mag u de bruidssiuier
planten. Deze uitbundige klimmer kan
een sieraad voor elke tuin zijn. Pas
hem echter alleen toe, wanneer u de
ruimte heeft. De meeste bruidssluiers
komen vroegtijdig aan hun einde
omdat ze te weinig 'armslag' kregen.
De enorme groeikracht staat dan plot-
seling gelijk aan woekeren. Dat is jam-
mer, want de plant verdient beter met
zijn witte bloemtrossen.

vormt een prachtig groen tapijt. Deze klim-
mer ontpopt zich als een echte bodembedek-
ker. Onkruid heeft weinig kans meer wanneer
dat tapijt is dichtgegroeid. Iets om over na te
denken wanneer u wel zo'n groen vlak in uw
tuin ziet zitten, maar geen behoefte heeft aan
een grasmat met het daarbij behorende
onderhoud.

Sproeien moet
Let bij aanschaf van een nieuwe
sproeier goed op de werking van de
instellingsmogelijkheden. De water-
druppels moeten niet onder tegen de
planten aankletsen, maar er als regen
van bovenaf op neerdalen. Let ook op
het bereik (de sproeiwijdte).
Die wordt altijd bij een bepaalde
waterdruk (meestal 2 Bar) aangege-
ven en kan enorm wisselen: van 4 tot
zelfs 11 meter. En dan wisselt de
waterdruk ook nog geweldig. Sproei
daarom liefst 's avonds of 's nachts
(met behulp van een eenvoudig
sproeicomputertje op de kraan). Dan
is de waterdruk het hoogst, de ver-
damping het laagst en u heeft er de
minste last van.
Er zijn heel slimme, vaste watergeef-

:.iff Kf "" Geen pergola, geen nood
Klimmers hebben niet per se een mooie pergola of een muur nodig om
omhoog te klimmen. Een koker van stevig, misschien zelfs geplastificeerd
gaas rechtop in de grond kan voor een klimplant al genoeg zijn.

systemen te koop met sproeiers en
vernevelaars die zelfs uit de grond
omhoog komen als ze worden inge-
schakeld (pop-up-sproeiers, vooral
ideaal in het gazon), maar ook drup-
pelsystemen om de potplanten op uw
terras of balkon voortdurend van vol-
doende water te voorzien.

Verstandelijk gehandicapten willen zoveel mogelijk zelf hun leven inrichten. Eigen keuzes maken. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen
vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig. Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek.

Of van een begeleider die meegaat op vakantie of naar zwemles. Hulp in de vorm van geld JB •*= £ | MATIONJULC /̂ H5
is daarbij onmisbaar. Coacht u mee? Want Ulent alleen is niet voldoende. COLLECTÉ f̂P

verstandelij k
gehandicapten

De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten is een activiteit van de Stichting NKGG. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.

Neem een paar meter van dat gaas en
maak daarvan een losse rol van bijvoor-
beeld een halve meter doorsnede. Omdat
die rol wel voor minstens eenderde in de
grond moet, moet u uitgaan van redelijk
hoog gaas. Komt die rol minder diep, dan
waait uw mooie constructie met een beet-
je wind al om. Komt u lengte te kort, maak
dan de koker vast aan een boompaal die u
diep genoeg in de grond kunt zetten. Een
dergelijke paal koopt u op elk goed tuin-
centrum. Laat de rol begroeien met niet te
hoog groeiende klimmer. Een van de klein-
bloemige Clematissen kunt u daarvoor uit-
stekend gebruiken.

Klimmer voor schaduw
Veel klimplanten hebben de volle zon
nodig om te kunnen spetteren in uw tuin.
Klimmers die ook tegen een gevel op het
noorden goed tot hun recht komen, zijn
er weinig. Een daarvan is de klimhortensia.
De grote schermen met witte bloemen
lichten juist in de schaduw heel mooi op.

Geuren
Kamperfoelie is bekend vanwege de heer-
lijke geurende bloemen. Het is niet de
•nige welriekende klimplant. Wtnt«r-

rozen «n Akebia doen daar
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VLAAI VAN DE WEEK:
Rum/rozijnenvlaai f 10,-

* * * * *

Chocolade- of
hazelnootkoeken Pak f 2,75

* * * * *

Kaaskrackers f 3,00
* * * * *

Vrijdag en zaterdag:

Krenten- of rozijnenbrood
f5,50

*

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Zwever in k
UW FIETSSPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888^

Union Via Via
• trommelremmen, 3 versnel--
lingen, roestvrij stalen velgen
• echte schoolfiets f 1299,-
• uw oude fiets is minimaal

f 250,- waard.
Dus u betaalt

f 999,-
en ze lopen lichter

l september in De Herberg:

Big Generator
Thin Lizzy, U2 en The Cranber-
ries zijn enkele van de landge-
noten die hen voorgingen. En
als het aan de vier mannen van
Big Generator ligt dan zijn zij
de volgende talentvolle rock-
groep uit Ierland die interna-
tionaal doorbreekt.

Het begin is al gemaakt: Big Gene
rator toerde al meerdere malen
door Duitsland, Groot-Brittannië,
Zweden, België en Nederland. Ook
maakte de band al zes ker de over-
steek naar de Verenigde Staten
voor een aantal live-optredens. Ver-
der verzorgde de band een aantal
voorprogramma's bij Joe Satriani,
Whitesnake en The Michael Schen-
ker Group. Optredens die overi-
gens bol staan van zowel professio-
naliteit als enthousiasme en ener-
gie. Big Generator speelde aanvan-
kelijk veel covers. De in 1992 in het
Ierse Portumna opgerichte band
zet net zo gemakkelijk perfecte
imitaties neer van moderne rock-
bands als Radiohead, Red Hot Chi-

li Peppers, Manie Street Preacher
en Offspring als van oude rotten
als Rainbow, AC/DC, Guns 'n Roses
en Aerosmith.
In een soepele en s-petterende
rockshow biedt Big Generator voor
elk wat wils. Hierbij wisselen de gi-
tarist/toetsenist, de bassist en de
drummer elkaar af als leadzanger.

In het voorprogramma zal spelen
de band Fuel. Deze viermansfor-
matie, voorheen genaamd Down
Under, bestaat uit Arjan Klein Gel-
tink (zang/gitaar), Thijs Eckhart
(gitaar), William Besseling (drums/
zang) en Ivo Eykelkamp (basgi-
taar/zang). Naast hun eigen werk,
speelt deze rockgroep voorname-
lijk covers van bekende groepen
zoals Guns 'n Roses, Metallica en
AC/DC en hebben ze lokaal al veel
bewondering gekregen, door hun
zeer goede imitaties van de Rol-
ling Stones.

Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

TORDEN
AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

29 Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

29 De Snoekbaars: jeugdwedstrijd
Vorden-Hengelo

31 PCOB "Sprookjes"

SEPTEMBER
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

3 HSV "de Snoekbaars", senioren-
wedstrijd

5 KBO, opening seizoen
6 Welfare handwerkmiddag,

Wehme

7 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 HVG dorp Vorden, fietstocht
9/10 Open Monumentendag VW
10 VRTC najaarstocht
12 ANBO dagfietstocht, vertrek

vanaf kerkplein
15/16/17 Bloemententoonstelling

Nuts, floralia
16 Klein Axen Workshop
17 Fietstocht Linde
17 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd
19 KBO Soosmiddag
20 Welfare Najaarscontactmiddag

Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Toneelavond I .inde
22 Vogelschieten Linde
23 Volksspelen, slotbal linde
24 HSV de Snoekbaars, leden-

wedstrijd Vorden/Hengelo
28 PCOB "Weer en Natuur"
28 HVG dorp Vorden, samen met

HVG Linde

Het har

... zorg er goed voor: stoppen met roken
geeft meer lucnt.

Meer tips vindt u in de brochure: 'Opstekers voor rokers'
Bel: 0800 300 O 300.

NederlandseM/Hartstichting
v r i e n d e n v a n d e h a r t s t i c h t i n g

Tijdens Bosfeest: Henk
Wesselink schutterskoning
Kranenburg
Het afgelopen weekend organi-
seerde het Cultureel Collectief
Kranenburg (CCK) in samen-
werking met de Stichting Kra-
nenburgs Carnaval en het Kra-
nenburgs Belang een aantal fes-
tiviteiten, waarvoor een goeie
belangstelling bestond. Het
feest begon vrijdagavond met
het vogelschieten dat werd ge-
houden nabij het clubhuis van
"De Graafschaprijders".

De belangstelling voor dit evene-
ment neemt jaarlijks toe. Dit keer
waren er 60 deelnemers die ruim
3 uur al hun schutterskwaliteiten
moesten aanwenden om de toch
wel "taaie" vogel naar beneden te
halen. Uiteindelijk was Henk Wes-
selink de gelukkige en werd hij tot
schutterskoning gekroond.

De overige uitslagen waren: 2 An-
nie Rutgers l.vleugel, 3 Gerben
Mullink r.vleugel, 4 Ruud Mullink
kop, 5 Huub Bos staart. Rondom

het vogelschieten had de organisa-
tie een aantal zitjes geplaatst waar
het onder het genot van een
drankje gezellig toeven was. Trou-
badour Heinz uit Bredebroek luis-
terde het geheel muzikaal op. Voor
de jeugd was er vrijdagavond in het
Pannekoekenrestaurant Kranen-
burg een discoavond georganiseerd.

Zaterdag was er middels allerhand
spelletjes voor de jeugd tot 12 jaar
een programma in elkaar gezet.
De uitslagen van de diverse spelen:
Kinderen tot 3 jaar: l Nicole Leb-
bink, 2 Bram Oplaat, 3 Tahra Rut-
gers. 4 tot en met 6 jaar: l Femke
ten Have, 2 Sietske Koekoek, 3 Emi-
le Tulle. 7 tot en met 9 jaar: l Jerry
Duistermaat, 2 Bram Klein Hane-
veld, 3 Loes Klein Haneveld. 10 jaar
en ouder: l Arjan Kornegoor, 2 Gij s
Kleinheerenbrink, 3 Nik Nijen-
huis. Knikkers raden: l Sander Ro-
zendaal.

Zaterdagavond vond in het Jonkers

Bos aan de Hamsveldseweg het
Bosfeest plaats dat begon met een
demonstratie kettingzagen dat
verzorgd werd door Jolanda en
Evert Temmink van het gelijkna-
mige bosbouwbedrijf aan de Mos-
selseweg. Daarna vond het kam-
pioenschap Trekzagen plaats,
waarbij koppels bestaande uit
twee personen moesten trachten
zo snel mogelijk "schijven" van
een boom te zagen. De animo voor
dit evenement met als inzet het
kampioenschap van Vorden was
bijzonder groot.

Bij de mannen werden Ronald
Wolbert en Bert Berenpas kam-
pioen. Bij de dames: Annie Rein-
tjes en Sini Rozendaal. Bij de jeugd
ging de titel naar Caroline Nijen-
huis en Sanne Mullink. Doedel-
zakspeler Raymond de Lange zorg-
de tijdens het zagen voor leuke
Schotse deuntjes, terwijl de band
"Medler Four" de rest van de
avond voor haar rekening nam.

Collecte
kankerbestrijding
Ook in 2000 gaan dit jaar tussen 4
en 9 september weer collectanten
op pad voor de jaarlijkse collecte
van de Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF). ledere collectant kan zich
legitimeren.

Wil men meer weten over de be-
steding? Lees dan de folder "We
gaan weer scoren tegen kanker'
die is bezorgd. Het geld gaat naar
onderzoek, opleiding, patiënten-
begeleiding en voorlichting. Al dat
werk gebeurt uitsluitend met gif-
ten van de bevolking.

De Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) rekent daarom ook dit jaar
weer op uw steun. Mocht men de
collectant missen, steun het KWF
dan door een gift over te maken.
Het gironummer staat in de fol-
der.

Wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding, kan bellen met
de hulp- en informatielijn van het
KWF (gratis): 0800-0226622 of
0800-kwfkanker of surf naar de
KWF-site: www.kankerbestrij-
ding.nl. Onder 'service' kunnen
kosteloos brochures en andere in-
formatie besteld worden.

Opening modeseizoen
Teunissen-Mode
Komend weekend wordt het
nieuwe modeseizoen najaar
2000 geopend bij Teunissen Mo-
de in Ruurlo. De grote en uitge-
breide collecties voor dames- en
herenmode zijn weer helemaal
compleet.

Rob Teunissen: "Het wordt een be-
langrijk modeseizoen, er zijn tal
van veranderingen in de markt.
Het grote grote grijze is verdwe
nen, zoals ik vorig jaar al vertelde.
Er is plaats gemaakt voor kleur.
Vooral in de dames mode is de ver-
andering groot. De belijningen
worden vrouwelijker, een trend
die zich enorm zal doorzetten. Als
belangrijke nieuwe kleuren zien
we de groenen en de bruinen. Bei-
de kleurgroepen laten zich bijzon-
der goed combineren met de
steenroden, waarvan de brique de
belangrijkste zal zijn.

De groenen zullen afzonderlijk ge
combineerd worden met lichte li-
me-kleuren, terwijl de donkerbrui-
nen zich perfect laten combineren
met lila. Lila is trouwens een kleur
die wat later in het seizoen als
hoofdkleur te zien zal zijn. De
blouses worden weer wat belang-

rijker, maar het comfort van goede
T-shirts zal de boventoon voeren."

PONCHO'S
Werkelijk de grootste trend van dit
najaar zullen de poncho's zijn.
Grote en warme omslagdoeken, al
dan niet met mouwen, zullen be-
langrijke accessoires blijken. Ze
worden functioneel gedragen, bij-
voorbeeld als winterjas of als ac-
cent om een mantelpak mee op te
fleuren. Uni of geruit, geweven of
gebreid, u zult alle soorten pon-
ch's tegenkomen.

MCGREGOR VOOR MANNEN
Voor de mannenmode is het merk
McGregor in huis gehaald. Stoere
vrij e-tij dsmode voor de man die
grote waarde hecht aan kwaliteit
en originaliteit. Broeken en over-
hemden, gecombineerd met lek-
kere truien en ruime sweats.

MODESHOWS
Aanstaande vrijdag en zaterdag
worden er modeshows gehouden
bij Teunissen Mode in Ruurlo. Wil
men verzekerd zijn van een zit-
plaats, dan kan men het beste
even reserveren. Zie ook adverten-
tie in dit blad.



mode-introweken t/m zondag 17 september
Najaar 2000 wordt leuk. Iedereen vindt dat 'het anders moet' en kleur en creativiteit zijn helemaal terug. Bijna geen grijs, maar wel zwart en uitgesproken kleuren, vormen
en details. Behalve uni's zijn er ook weer dessins en decoratie: paisleys, ruiten, folkloremotieven. En die kunt u allemaal mixen! Tijdens onze mode intro-weken (vanaf
vandaag) kunnen we u deze vrolijke en zeer vrouwelijke mode al volop laten zien. Komt u gauw eens kijken? We trakteren op koffie met iets lekkers, maken het extra ge-
zellig. Bij uw aankoop krijgt u een leuke verrassing!

modeshows op 6 en 7 september -seniorenshows op 14 september kindermodeshow op 15 september
Enthousiaste shows met de leukste nieuwe najaars-
mode van al onze merken, voor man en vrouw.
Aanvang: woensdag 6 september om 19-15 uur,
donderdag 7 september om 14.00 en 19-15 uur. <
U kunt na afloop meteen de leukste items voor uzelf
uitkiezen.

Kapsalon Marianne zorgt voor kapsels en make-up.
Reserveren is mogelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
ons én bij Marianne.

Toegangsprijs f5,-'

• Bij besteding vanaf f 75,- (zowel bij Visser Mode als bij Marianne)
ontvangt u f 10,- retour.

Op donderdag 14 september om 10.00, 13.45 en
15.30 uur beginnen onze gezellige seniorenshows.
U ziet, de leukste nieuwe mode voor man én vrouw,
met extra aandacht voor comfort, draagbaarheid
en ... een maatje meer!
Reserveren is mogelijk. Toegang is gratis.

Op vrijdag 15 september om 19.15 uur barst het
vrolijke spektakel weer los: de leukste nieuwe
kindermode in een muzikale show met
10 hoofdrollen!

Toegang gratis.

l
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Bruidsshow met 12 speciaalzaken

Bruidsshow
maandag 11 september
de HANZEHOF f

Zutphen 19.30 uur
DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Kapsalon
Lokatie
Reisbureau
Schoonheidssalon
Trouwvervoer

Hissink v.d. Heijden
Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Wevo-druk
Feith
Slotboom
Flair haarmode
Resort Hotel Inntel
Globe
Nèfèrti
van den Broek

Zaal open 18.45 uur
Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje
kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Toegangsprijs f 18,50
(inclusief consumptie en gebak)

BRUIDSMODE

Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. 0575 - 514 418

Op maandagavond 11 septem-
ber is de Zutphense Hanzehof
het domein voor aanstaande
bruidsparen. Tijdens de grote
bruidsmodeshow van Covers
worden zij deskundig geïnfor-
meerd over de vele mogelijkhe-
den voor een geslaagde trouw-
dag.

Uit de collectie van Goverse Bruids-
mode Zutphen worden de nieuw-
ste exclusieve modellen van de di-
verse buitenlandse ontwerpers ge-
showd. En natuurlijk ook de verte-
derende bruidskindermode.
Verder biedt deze grote bruidsmo-
deshow voor de bruidegom de
nieuwste pakken en combinaties
van Walle Tempelman Mannen-
mode. Heerlijk smullen van het
bruidsgebak van bakkerij Hissink
van der Heyden. Genieten van de
kunstzinnig gestoken bruidsboe
ketten van kampioen Fred Hiet-
brink. Bewonder het mooiste gele-
genheidsdrukwerk van Wevo-
Druk. De trouwreportage spon-
taan, modieus en stijlvol verzorgd
door Feith Fototgrafie. Betoveren-
de gouden sieraden, colliers, rin-
gen, parels en diamanten van ju-
welier Slotboom. Een knappe kap-
demonstratie van Flair Haarmode.
Ideeën voor een geweldig feest bij
Resort Hotel Inntel. Hoe een ver-
rassingspakket ontvangen wordt
voor de honneymoon vertelt Reis-
bureau Globe. Nog stralender tij-
dens de trouwdag dankzij Schoon-
heidssalon Neferti voor een make-
up afgestemd op het karakter en
leefritme. Eens in een echte Rolls-
Royce geredenn worden of met het
hele gezelschap in een antieke
Zwitserse postbus, beide in de
Hanzehof aanwezig met dank aan
Taxi van den Broek. Kortom een
bruidsshow die u niet mag mis-
sen.
De show begint op maandagavond
11 september in de Hanzehof te
Zutphen. Kaarten inclusief con-
sumptie en banketbakkersattrac-

tie en gratis verloting kan worden
besteld bij Bruidsmode Covers
Zutphen, telefoon 0575-514418 of
511408 of per fax 0575-541788.
Voorkom teleurstelling en bestel
tijdig kaarten want deze show was
de laatste jaren telkens uitver-
kocht. (Zie ook de advertentie.)



mentimt
' - ; : : ;"- rDesign Radiator

wit,60xl l2&60xl76cm
m Watt 1370 Watt

249.- 31

Wandtegel
20x25cm, glans, kleur pergamon met

lichte structuur van 48,- nu |

Vloertegel
30x60 cm, in twee kleuren, zand en antr- ̂ p,

atiet. Stijlgroep 5 van 98,- nu p/m^^

«r

Zeer scherpe aanbiedingen voor eerste klas produkten.
Aanbieding geldig tot 2 september a.s. of zolang de voorraad strekt

WAND- EN VLOERTEGELS • SANITAIR

Yorden Smidsstraat 2 Tel. 0575-555859 Vrijdag Koopavond

Nieuwleusen * Hengelo * Muntendam * Drachten * Vorden

Zondag 10 september:

Piepenbroek
Facilitair B

Piepenbroek, de grootste facilitaire dienstverlener in Duitsland, is sinds enige jaren actief
in Nederland. Vanuit Eibergen worden de Nederlandse activiteiten gedirigeerd en
gecoördineerd. De facilitaire activiteiten die worden aangeboden zijn:
• institutionele reiniging • technische onderhoud
• industriële reiniging • catering
• gebouwen onderhoud en toezicht • ziekenhuisreiniging en -desinfectie
• groenvoorziening en -onderhoud zowel • hotelservicve

binnen als buiten • beveiliging

In verband met uitbreiding van de activiteiten zoeken wij op
korte termijn voor een object in Steenderen:

interieurverzorgers m/v
Het betreft hier het dagelijkse schoonmaakonderhoud van
kantoorruimten. De werktijden zijn iedere dag vanaf 17.00

uur tot plusminus 18.30 uur. Salariëring conform CAO, vanaf
22 jaar en ouder is dat f 16,57 per uur (basisuurloon).

Heb je interesse? Bel dan tijdens kantooruren om je persoon-
lijke gegevens door te geven.

Telefoon 0545-474000

Piepenbroek Facilitair b.v.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

De Nierstichting zoekt collectanten
Doet u ook mee?
Voor de nationale collecte-
week zoekt de Nierstichting
enthousiaste collectanten die
willen collecteren in hun wijk.
Bel voor meer informatie met
Petra Brouwer
0800-2224007 (gratis)

Nationale collecte
17 t/m 23 sept. 2000 NIERSTICHTING

Bloemencorso Lichtenvoorde
Op zondag 10 september is het
zover. Dan wordt het startsein
gegeven voor drie dagen Lich-
tenvoorde op z'n kop. Drie da-
gen corso, kermis en feest.

Al voor de 71e keer is Lichtenvoor-
de het toneel voor één van de
meest spraakmakende dahliabloe-
mencorso's van Nederland. Ruim
zestig wagens, meer dan drie mil-
joen dahlia's en de nodige show-
en dweilorkesten zorgen ervoor
dat tienduizenden bezoekers mas-
saal uit binnen- en buitenland
naar Lichtenvoorde komen om op
zo'n Achterhoeks de bloemetjes
buiten te zetten. Dit jaar doen er
23 grote wagens mee waaronder
de groep Rensink-Mellink die de
afgelopen drie jaar met de grote
wisselbeker naar huis ging.
Het bloemencorso is op zondag-
middag 10 september. Ook dit jaar
is er voor gezorgd dat het de cor-
sobezoekers aan niets ontbreekt.
Vanzelfsprekend is het genieten

van de prachtige praalwagens, dé
hoofdattractie van het corso. Daar-
naast zullen twaalf muziekkorp-
sen voor een muzikale omlijsting
zorgen. Maar er is nog veel meer.
Zo is er een grote en moderne ker-
mis in het centrum van Lichten-
voorde. En natuurlijk is er gedacht
aan de inwendige mens. De Lich-
tenvoorde lioreca weet wat dat be-
treft van wanten.

SPEKTAKEL
Elk jaar lijkt het net alsof de wa-
gens van het bloemencorso nog
weer spectaculairder zijn dan het
voorgaande jaar. En waarschijnlijk
is dat ook gewoon zo. Aan de ont-
werpers van de wagens zal het in
ieder geval niet liggen. Jaar najaar
weten ze hun grenzen te verleg-
gen en met nieuwe ideeën te ko-
men. Zo werd twee jaar geleden
voor het eerst gebruik gemaakt
van figuranten rondom de wagen.
Een initiatief dat zijn navolging
heeft gekregen want dit jaar zijn

er maar liefst tien wagens met fi-
guranten. Oftewel tien groepen
met spektakel op maar ook rond-
om de wagen. Het mag duidelijk
zijn dat u het bloemencorso van
dit jaar niet mag missen. Want wie
houdt er nu niet van spektakel?

TENTOONSTELLING
Direct na afloop van het corso op
zondagmiddag 10 september wor-
den de corsowagens voor het pu-
bliek tentoongesteld op het terrein
van 'de Swite' aan de Ds. Van Kre
velenstraat. Iedereen kan de wa-
gens dan nogmaals bewonderen.

Op maandagmorgen wordt de pu-
bliekswinnaar en juryprijs bekend
gemaakt. Wie op zondag andere
plannen heeft, kan op maandag-
morgen de corsowagens alsnog be
kijken, en tot 's avonds zijn de wa-
gens op deze dag te bezichtigen op
het corsoterrein bij 'de Swite' aan
de Ds. Van Krevelenstraat.

JAARMARKT
Op dinsdag 12 september bestaat
er ook nog de mogelijkheid om de
bloemetjes buiten te zetten in
Lichtenvoorde. 's Morgens is er een
grote jaarmarkt in het centrum
van het dorp.

Ook bestaat er de mogelijkheid
om de kermis te bezoeken en is er
bij de diverse horecagelegenheden
weer de mogelijkheid om te dan-
sen.

Nieuw programma
restauratie-
concerten St. Jan
Alweer voor het 21e seizoen klinkt
er prachtige muziek onder de bijna
800 jaar oude gewelven van de St.
Janskerk op de Nieuwstad in Zut-
phen. Een monumentaal kerkge-
bouw waarvoor de stichting zich al
vanaf 1976 met veel hindernissen
inzet om dit een nieuwe toekomst
te schenken.

Sterk gefaseerd vanwege de beperk-
te subsidiegelden, is er in die tijd al

veel tot stand gebracht. De markan-
te toren en kappen kunnen weer ve-
le jaren mee, de sacristieruimten,
de zuiderbeuk en het middenschip
zijn prachtig gerestaureerd en in de
toren beieren weer de vier eeuwen
oude klokken.

Wat nog rest is de absis, de noorder-
beuk en de restauratie van het mo-
numentale Timpe-orgel. Een op-
dracht waarvoor de stichting zich
alleen nog wil inzetten wanneer er
binnenkort een subsidie wordt toe
gekend om deze werkzaamheden
in de komende drie jaar af te ron-
den. Hiervoor heeft zij zich in de af-
gelopen jaren sterk gemaakt zoals
in de concertbrochure is te lezen.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar
bij de WV, de bibliotheek, de stede-
lijke musea, het stadhuis en kerken
in Zutphen en de regio.

Vierkleurendru k

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden



Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren

90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95

nu 17,95
nu 19,95
nu 27,95
nu 37,95
nu 47,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Lakensets van Dijck effen gekleurd
1-pers. van 109,95 nu 39,95
lits jumeaux van 144,95 n U 59,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-pers., 2-pers. en lits jumeaux)

Restant HOESLAKENS vanaf 10,00
alle maten

55/90
60/110
70/UO
toiletmat

diverse badmatten

in allerlei maten

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr 29,95

Washandjes Seahorse
van 4,50
Badlaken Seahorse
70/140 cm van 34,95

nu 3,95

nu 12,95
Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 nu 19,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Möve Baddoeken
60/110
van 29,95 per stuk nu 2 VOOr 35,-

Baddoeken met schelpmotieven
50/100
van 16,95 per stuk nu VOOr 11,95

Gastendoekjes
30/50
van 10,95 nu voor 7,95
Washandjes
van 4,50 nu voor 3,50
Badlaken
van 34,95 nu voor 24,95

Grote partij baddoeken
prachtige kwaliteit met
korting van 20 tot 50% ,

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
80/200 van 23,95 nu 14,95
90/200 van 25,95 nu 15,95
90/220 van 29,95 n U 19,95

140/200 van 33,95 nu 23,95
160/200 van 43,95 nu 33,95
180/200 van 44,95 ttU 34,95
Slopen per 2 stuks nu 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00

140/200 va n 69,00 nu 49,00
160/200 van 79,00 nu 59,00
180/200 van 89,00 nu 69,00

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

Morton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

nu 29,95

o.a. de merken:
CINDERELLA, ARIADNE, IDEENS,
BORAS, ESSENZA, V. DIJCK ± 5000 stuks
1-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins Vanaf 29,-

DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,- nu 59,-

[ SLAAPZAKKEN
van Polydaun
van 129,95 nu 79,-
extra groot van 169,95 nu 119,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 9,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk nu 5,95

PLAIDB
100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.
van 99,- voor 69,00

irfwafe'lstructuur

17o nu 79,95
230/230 cm van 1 nu 99fQO
260/230 cm van 189.- ^QQ

280/230 cm van 209, ^

L||Ulw • 0dekse^etten-EHenenge

20 tot 30%
Korting

KUBBENB
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxore!' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- ttU 2 VOOr 89,-

Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOr 79,-

Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 ttU 2 VOOf 39,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 59,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 79,-
30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
van 149,- nu 99,-

STKANDLAKEN8
Velours strandlaken 86/160 cm
Van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 59,95,- nu voor 39,95

Badstof strandlaken
70/200 cm van 59,95 nu VOOr 39,00

en hog veel meer! .

(ZADTABBIN ]
Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M en L

nu 59,95

Zachte velours damesbadjas
met satijnen bies
van ƒ 129,- nu 79,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

Restanten badjassen
met kortingen

van 30 tot 50%

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

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 319,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- n U 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 599,- nu 379,-
2-persoons 200/200 van 899,- HU 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. -t- lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 199,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- n U 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 169,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 199,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 219,-
lits jumeaux 240/220 van 479,- nu 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- ttU 369,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Nu KLAMBOES
in diverse kleuren

Deventer
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