
Woensdag 6 september 2000
62e jaargang no. 28

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG Tel. (0575) 551010 • Lid NNP
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 551010 • Fax 551086 • ISDN 557321
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867 Overname advertenties berichten verboden

Beeldenmuseum begroet 2000e bezoeker Gesprek politie en jeugd

VKK-voorzitter Bart Hartelman begroet het echtpaar Boom-Braun uit den Haag in het Museum voor Heiligen-
beelden in de Antoniuskerk. Mevrouw Boom is de 2.000e bezoeker van het museum sinds de opening op 10 ju-,
ni van dit jaar.

Nietsvermoedend wandelde
zondagmorgen het echtpaar
Boom-Braun uit den Haag de
Antoniuskerk op Kranenburg
in. Met het plan een rustige
ronde te maken door de kerk
langs de ruim 350 heiligenbeel-
den die daar een plaats hebben
gevonden. Bij de ingang werden
ze begroet door voorzitter Bart
Hartelman van het VKK-be-
stuur (Stichting Vrienden van
de Kerk op de Kranenburg).

De telling van de verkochte toe
gangsbiljetten wees uit dat Me-
vrouw Boom de 2.000e betalende
bezoeker was van het museum
sinds de opening op 10 juni van
dit jaar. Bijzonder was dat Mevr.
Boom in den Haag voorheen een
winkel in religieuze artikelen be-
heerde en daardoor ook voor het
Museum voor Heiligenbeelden
een bijzondere belangstelling had.
Het verbaasde echtpaar ontving
namens het bestuur een boeken-
bon en een feestelijk versierde fles
wijn, uiteraard gratis toegang tot
de tentoonstelling en een beschrij-
ving van de beeldenroute door de
kerk. Opmerkelijk was dat er van
die tweeduizend bezoekers meer

dan 1100 personen jonger waren
dan 65 jaar. Daaruit blijkt dat het
museum niet alleen voor ouderen
interessant is maar ook de belang-
stelling heeft van jongeren. Het
gastenboek vermeldt al ruim 250
enthousiaste beoordelingen van
bezoekers die afkomstig zijn uit
het hele land en ook uit het bui-
tenland (o.a. Amerika, Canada en
Noorwegen). Het museum heeft
dus ook voor toeristen een grote
aantrekkingskracht en dank zij de
positieve aanbevelingen van de
medewerksters van de Vordense
VW vinden velen de weg naar de
Antoniuskerk. Inclusief de niet in
deze telling opgenomen groepen
hebben sinds 10 juni wekelijks ge-
middeld rond 200 personen het
museum bezocht. Het museum,
waar ongeveer veertig gastvrou-
wen/-heren als vrijwilligers in toer-
beurt de bezoekers ontvangen,
blijft voorlopig nog open. In de
cember zal het museum weer vier
weekeinden opengesteld worden
voor een tentoonstelling van ruim
honderd kerstgroepen uit de hele
wereld. In totaal worden dit jaar
meer dan 4.000 bezoekers ver-
wacht.

EEN VERRIJKING
Deze week wordt een nieuw ele
ment toegevoegd aan de op zich al
schitterende beeldencollectie. Dan
krijgt een deel van de vermaarde
collectie houtsculpturen van de
pastor/kunstenaar Rene Smeets
een plaats in de Antoniuskerk. De
collectie 'De Man van Nazareth'
stond tot vorig jaar in de expositie
'Gouden Handen' in 's-Heerenberg
en kreeg daar veel waardering. De
houten figuren en de korte tek-
sten die een toelichting geven zijn
eigenlijk beeldmeditaties en be
lichten een facet van wat Jezus
voor mensen van deze tijd kan be
tekenen. Nu 'Gouden Handen' is
gesloten werd gezocht naar een
waardige en permanente
plaats voor de basiscollectie. Om-
dat de houtsculpturen bijzonder
goed passen in de gewijde sfeer
van de Antoniuskerk werd ons
aanbod de verzameling in deze
kerk een plaats te geven door de
beheerders van de collectie dank-
baar aanvaard. Deze verzameling
is dus weer een extra reden een be
zoek te brengen aan de Antonius-
kerk die nog zo'n week of zes open
blijft.

Let op!!
De chemocar

komt
in Vorden

Meer informatie op de
gemeentepagina.

Lineke Rekers
exposeert in
bibliotheek
De Vordense kunstenares Lineke
Rekers exposeert van 12 septem-
ber tot en met 7 october aanstaan-
de in de galerie van de openbare
bibliotheek ( eerste verdieping).
Haar werk bevat een 20 tal aqua-
rellen betreffende " oude fruitras-
ssen, die eerder werden gepubli-
ceerd in het tijdschrift "Landle
ven". Tevens toont zij een selectie
van haar andere werken.

Lineke Rekers is het meest gespe
cialiseerd in het maken van por-

tretten in aquarel en olieverf. Ook
kunnen schilderijen in opdracht
vervaardigd worden. Zij volgde een
opleiding aan de Academie voor
Kunst en Industrie in Enschede en
heeft in opdrachten van reclame
bureau's veel geïllustreerd.

De opening van deze expositie
wordt zaterdag9 september 's mid-
dags verricht door een bestuurslid
van de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek. De moge
lijkheid bestaat om tijdens de ope
ning, maar ook gedurende de ex-
positieperiode gesigneerde afdruk-
ken van een aantal aquarellen te
kopen.

Politie-agent Eric Bos baalde als
een stekker. Juist op de dag dat
hij 's avonds met de jongeren
voor de ABN-AMRO Bank wilde
gaan praten kwam het Gelders
Dagblad met een halve pagina
over de toenemende overlast in
het dorp. "De jongeren zelf
baalden ook van dat verhaal,
want ze stonden gelijk 's mid-
dags al bij ons op de stoep",
zegt hij.

Bijna elke avond zitten ze er. Het
veldje voor de ABN-AMRO bank is
in de loop van de tijd hun vaste
stek geworden. De groep bestaat
uit zo'n tien tot vijftien jongeren
en ze zijn zo tussen de vijftien en
twintig jaar oud. Volgens politie
agent Eric Bos is het veldje voor de
ABN-AMRO bank een prima loca-
tie om elkaar te ontmoeten. "Maar
dan moeten de jongeren zich wel
aan de regels houden. En dat ge
beurde de laatste tijd niet want we
kregen steeds meer klachten".

Scheurende scooters, rijden zon-
der helm, radio's die te hard staan
en voetballen op straat. Dit zijn za-
ken waartegen de politie voortaan
harder gaat optreden. In een ge
sprek met de Vordense jeugd heeft
lokaal netwerker Eric Bos heel dui-
delijk de grenzen aangegeven van
wat wel kan en wat niet kan. "En
eigenlijk snappen ze het ook wel",
zegt hij. "Je moet ze er alleen af en
toe weer op aanspreken".
Volgens teamchef Saskia Hofman

is de periode van alleen maar
waarschuwen echter voorbij. "We
zullen voortaan eerder een proces
verbaal uitschrijven". Hofman is
zich ervan bewust dat het bekeu-
ren van de jeugd niet de oplossing
is. "Nee, het allerbelangrijkste is
dat we met elkaar in gesprek blij-
ven en dat de jongeren in Vorden
weten wat wel en wat niet door de
beugel kan. En daar zullen we ze
ook op aanspreken", zegt ze.

JEUGDHONK
In het gesprek dat Eric Bos met de
jongeren had, kwam naar voren
dat ze graag een eigen jeugdhonk
willen. "Ik heb inmiddels contact
gehad met de gemeente om te kij-
ken hoe we dit kunnen realise
ren", zegt hij. "Ik heb alleen wel te
gen de jongeren gezegd dat ze het
nu alleen niet moeten verknallen.
Het mag niet zo zijn dat wij samen
met de gemeente op zoek gaan
naar een locatie voor een jeugd-
honk terwijl er in het dorp rotzooi
wordt getrapt".

Teamchef Saskia Hofman gelooft
niet dat een jeugdhonk alle pro-
blemen oplost. "Met name als het
mooi weer is dan is die plek voor
de ABN AMRO natuurlijk veel leu-
ker dan een jeugdhonk. Want in
de zomer ga je niet binnen zitten.
Maar ze moeten zich dan alleen
wel realiseren dat ze zich normaal
moeten gedragen. Anders zijn wij
genoodzaakt bekeuringen uit te
delen".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 september Bloemen-ziekenzondag 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens uit Berg en Terblijt.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 september 10.00 uur ds. M J. Vos, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 september 10.00 uur ds. D. Westerneng, voorb. Avondmaal
en Bloemen-Ziekenzondag; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 10 september 10.00 uur Eucharistieviering, Bloemendienst/
familieviering. Kinderkoor.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 september Bloemen-ziekenzondag 10.00 uur dhr. J. Schot.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 september 1700 uur Eucharistie.
Zondag 10 september 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
10-11 september]. Nijrolder, Baak/Rheden. Tel. 026-1953118.

Weekenddienst huisartsen
9-10 september dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
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
9-10 september G.W.Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Sp»ttaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur, Kinderafdeling voor ouders er» gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16,30 en 17.45^19.00 uur, Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11,30 uur (na overleg): Kraam-
atxleling 10.30-11,30, 15.30-16.45 en 18,45-19.30 uur, PAAZ
iedere avond 18.30tl9.45 uur en op woensdag-, zaterdag-en
zondagrniddag van 15.00-15.45 uur.

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

PpHtie tel. (0575) 55 12 30(dagen nacht). Alarmnummer 112,
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en 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 Lochein, 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 eri 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. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140, Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/mih).

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

Pedicure L. tivers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel, (0575) 553472; mevr. fokkink-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 Taxibedrij f 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-Wichmpnd Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat i 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 0900-2Q21210.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Ta|i4tjcHlek-jej_nfo]aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55341)5.
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. 553405.
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 op afspraak, tel. 0575-555763.

lïppink/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-
haald.

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

s

• 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

• 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 tam. Nijkamp, Lo-
chemseweg 10a, Warnsveld,
tel. 0575-521316

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Zoekt u een hobby? Kom
gezellig bridgen bij de Vorden-
se Bridgeclub in het Dorps-
centrum. Elke ma.avond om
19.30 uur vanaf 11 sept. Inl. tel.
552486

• Reclame! Een Thais pro-
duct waarvan de korting de
pan uit RUST. Wereldwinkel
Vorden.

• 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

• 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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boe-
kenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 551486/
551961/553081

• In bruikleen aangeboden
voor goede amazone/ruiter 4-
jarige merrie M-Z-niveau,
goed aangereden. J. Halfman,
Rondweg, Hengelo (Gld.)

• Te huur gevraagd: vrij-
staand huis (geen zomerhuis-
je). Voor vr. alleen 06-5598
2292

• Te koop: tweede snit hooi-
gras op ca. 6 ha kruidenrijk
grasland. Beschikbaar voor de
liefhebber. Inlichtingen: tel.
0575-556756

• Wie wil er een huishoudelij-
ke hulp. Ik heb tijd over. Liefst
woensdag- of dondermorgen.
Tel. 0575-552986 (bellen na
18.00 uur)

• Te koop: 1 klein model da-
mesfiets f 75,-; 1 kinderfiets
± 5 a 6 jaar f 75,-. Tel. 0575-
554399

• Gevraagd: oppas voor on-
ze baby vanaf jan./febr. bij ons
aan huis. Dit is voor ongeveer
2 dagen per week: tel. 0573-
453757.

Bij voldoende deelname
start in oktober een cur-
sus voor het eenheids-
diploma E.H.B.O.

Inlichtingen en/of opga-
ve bij: H. Jansen-Aubel,
tel. 0575-552653

Molenweg 16a
6953 CT Dieren
Tel. (0313) 41 45 28

Een accent in de natuur..

De laatste jaren is de behoefte aan
een eigen identiteit en vorm van een
graf- of urnmonument sterk gegroeid.

Op ons bedrijfsterrein presenteren wij
een uitgebreide collectie gedenktekens
aangevuld met een omvangrijk aanbod
van prachtige, natuurlijk gevormde
stenen.
Behalve vazen, lantaarns, bronzen
platen en letters, staat in de showroom
een uniek aanbod van sculpturen en
beelden opgesteld.

Een ieder die is geïnteresseerd,
is welkom tijdens de

Open huis dag
zaterdag 9 september
van 10.00 tot 16.00 uur

groot nu

klein nu

Luxe rijstevlaai
lekker met kersen

goed voor 8 personen nu

Molenstoet
lekker met soja

a 35
m

Kwarkbolletjes
met rozijntjes of chocolade

0 80
.

Elke donderdag

A O45
5 broden vanaf | ̂  m

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

aan de tros het lekkerst

TROSTOMATEN
500 gram

heerlijk mals

SPERCIEBOONTJES
500 gram

200 gram

voor een grote pon

BAMI/NASI-GROENTE
400 gram

kers-vers voordeel...
vanuit de Griekse zon

WITTE DRUIVEN
kilo 298

Zomergekte:
d.w.z. bij besteding van f 10,- of meer...

GRATIS MINI-KOMKOMMER!

'jjjj/ Fam.J.HUmNK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1617

Aanbiedingen week 36



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

//se
Zij is geboren op 25 augustus
2000. llse weegt 3455 gram en
is 49 cm lang.

Steven en Erna
Smit-Kaput

Zuivelweg 18 .
7021 CS Zelhem
Tel. 0314-624727

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

B/l
Zij is geboren op 31 augustus
2000 om 07.14 uur. Gewicht
3740 gram, lengte 50 cm.

Astrid en Nico
Lichtenberg

Kerkweide 31
7251 LN Vorden

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter Rosalie
Jasmijn

Rosalie
2 september 2000

Wouter en Lianne
Siemes-Bouwhuis
zusje van Stijn

Biesterveld 1
7251 VR Vorden
Tel. (0575) 45 29 83

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Bas
Hij is geboren op 3 september
2000, weegt 3780 gram en is
54 cm lang.

Arjan en Rita
Groot Roessink-
Wijnoergen

Zutphenseweg 115
7241 SC Lochem

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze vader,
schoonvader, opa en over-
grootvader

ENGBERT
VAN ZUILEKOM

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Familie van Zuilekom

Vorden, september 2000

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der en oma

EVERTJE
SMIT-DITZEL

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Namens de kinderen

Vorden, september 2000

Overleden:

MIRJAM VAN DER
LIST-BOS

Begraven 6 september 2000.

Sjef van der List

W. Alexanderlaan.

Muziek was zijn leven
Zwijgzaam was hij
Klagen deed hij niet
Vol liefde en zorg droeg
hij ons in zijn hart

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht is overleden mijn lieve vrouw, onze lieve vader
en opa

REINOUD CORNELIS KROOSHOF
op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: E. Krooshof-van der Hoogt

Hilversum: Carien en Jan Dirkze-Krooshof

Umuiden: Margreet Krooshof

Zeist: Reinoud Krooshof

en de kleinkinderen: Dorien en Jan
Lars, Kim, Sven

1 september 2000
Prins Clauslaan 12, 7251 AS Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dins-
dag 5 september van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woensdag 6
september om 12.45 uur in de Veluwezaal van het cre-
matorium, Imboslaan 6 te Dieren.
Voor aanvang van de crematieplechtigheid is er even-
eens gelegenheid tot afscheid nemen in de Veluwe-
zaal van het crematorium en na de plechtigheid is er
gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer al-
daar.

Ontroerd en verdrietig zijn wij door het overlijden van
onze collega en klassenleerkracht van de Chr. Basis-
school Het Hoge

HENK PETERS

Wij wensen Corry en de kinderen heel veel sterkte
voor de toekomst.

Directie, personeel en oud-leerlingen van meester Pe-
ters van de Chr. S.g. Ulenhof College locatie 't Beeck-
land te Vorden.

Vorden, 1 september 2000

t^jp "Nu heeft God zijn tent onder de
l, /* -^ mensen opgeslagen!
r. ̂  T.&Ï"* ^~v Hij zal bij hen wonen en zij zullen

1§Ĵ r2I5 zijn volk zijn.
God zelf zal met hen zijn.
Elke traan in hun ogen zal hij drogen.
De dood zal er niet meer zijn;
rouw, jammer en pijn zullen niet langer
voorkomen.
De dingen van vroeger zijn voorbij."

Openbaringen 21: 3, 4

"Ik heb een prachtig leven gehad."
Dit zijn Henk's eigen woorden. Nu heeft hij dat leven
verruild voor een nog veel mooier leven. Daar geloof-
de hij zeker in.
Wij zijn verdrietig en zullen hem heel erg missen.
Maar ook zijn wij blij en dankbaar dat wij deel uit
mochten maken van zijn leven op aarde.

HENK PETERS
FREDERIK HENDRIK

* 8 oktober 1949 11 september 2000

Corry Peters-van der Wal
Judith
Willem Jan
Radboud

1 september 2000
Wilhelminalaan 26
7251 EN Vorden

Dinsdag 5 september hebben we Henk begeleid naar
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

HENK PETERS
11 september 2000

Henk, onze lieve en dappere schoonzoon, zwager en
oom is niet meer bij ons. Wij zullen hem missen.
Onze Corry, Judith, Willem Jan en Radboud wensen
wij de vrede van de Heer.

A. van der Wal-Bogert
Bram en Loes
Jan en Bozena
Bas en Saskia
Albert en Lianne
Daniël, Bas, Jesse, Klaas, Bram en Lucjan

Meerkerk, 2 september 2000

VOOR MEESTER

Je was altijd aardig,
leuk en grappig.
Je hebt drie kinderen opgevoed,
je was getrouwd.
En nu ... nu ben je weg.

Je hebt leuke en stomme dingen
meegemaakt. En vrouw en
kinderen blij gemaakt.
En nu ... nu ben je weg.

Je hebt me altijd blij gemaakt.
Je hield het heel lang vol
om niet boos te worden.
En nu ... nu ben je weg.

Je zei altijd: als wij aardig waren
was jij het ook.
Ik heb vijf maanden gedacht:
Yes, ik krijg meester Peters!
En nu ... nu ben je weg.

Je was altijd enthousiast.
Je liet als het ware zien
als ik op moest houden.
Op één of andere manier
kon ik het zien.

Maar nu laat je ons alleen
en er is iets triests gebeurd.
Je bent weg naar de Here God,
naar Jezus, naar misschien je ouders
en alle engeltjes,
zelfs m'n zusje is bij je.
En nu zeg ik dag,

dag Henk.

Na ruim 28 jaar van goede samenwerking ontvingen
wij het droevige bericht dat was overleden onze ge-
waardeerde leerkracht

HENK PETERS

Wij wensen Corry, Judith, Willem Jan, Radboud en al-
le familieleden veel kracht en sterkte.

Bestuur, Medezeggenschapsraad en Ouderraad
van "Het Hoge", School met de Bijbel

Afscheid nemen, de treurig, tikkende tijd.
Zes ochtendslagen gaf de klok;
God had hem voorbereid

HENK PETERS
Onze blijmoedige broer, oom en neef.

Willy en Klaas; Wim en Sietske;
onze kinderen; tante Stien

Het was niet onverwacht meer. Toch werden we over-
rompeld door het bericht dat was overleden onze
vriend, goede collega en fijne meester

HENK PETERS

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Corry, zijn
kinderen Judith, Willem Jan, Radboud en verdere
familieleden.

Ouders, kinderen en collega's van "Het Hoge",
School met de Bijbel.

niet gemaakt maar gekregen,
niet ontdekt, maar onthuld,

zomaar op onze weg gekomen,
zomaar met ons meegelopen,

wonder boven wonder,
zomaar een vriend

HENK PETERS

Wij nemen afscheid van een vriend.

Bert en Elsbeth; Dick en Carolien
Gerrit en Henny; Henk en Marion
Hennie; Herman en Nienke
Rien en Diny

en kinderen

Maandenlang hebben de leden van de Kerkenraad en
vele andere gemeenteleden van de Hervormde Ge-
meente Vorden, meegeleefd met onze diaken Corry
Peters toen bleek dat haar man

HENK PETERS
zo ernstig ziek was.

Nu Henk is overleden, hopen wij dat Corry en de kin-
deren kracht mogen putten uit het Geloof dat voor hem
zoveel betekende.

Namens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Vorden.

J. Rigterink, voorzitter
J. Wichers-den Hoed, scriba

Vorden, 1 september 2000
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In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel on-
verwacht overlijden van mijn lieve zorgzame man, on-
ze vader en schoonvader

BERNARDUS ANTONIUS
MARIA MOMBARG
in leven Meester-Kleermaker

echtgenoot van Ida Mombarg-Dijkstra

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: l. Mombarg-Dijkstra
S/oerd

Warnsveld: Ben en Mary

Vorden, 1 september 2000
Correspondentieadres:
Nieuwstad 3, 7251 AD Vorden

Onze bijzondere dank gaat naar de medewer-
kers(sters) van de zorggroep Oost-Gelderland voor de
liefdevolle verzorging van mijn man en onze vader.

De avondwake wordt gehouden dinsdag 5 september
om 19.00 uur in de St. Antoniuskerk te Kranenburg.
De H. Uitvaartmis zal worden opgedragen op woens-
dag 6 september om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk, waarna aansluitend de teraardebestelling zal
plaats vinden op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg.
Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie con-
doleren in restaurant Kranenburg aan de Ruurloseweg
64.

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuwige stranden
de ruste vind !

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle
liefde en zorgzaamheid die hij ons geschonken heeft,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

WILLEM JANSEN
echtgenoot van Johanna Frederika Pelskamp

op de leeftijd van bijna 74 jaar.

Wichmond:

Wichmond:

Vorden:

Warnsveld:

Wichmond:

Klarenbeek:

J.F. Jansen-Pelskamp

Henk en Ria
Miranda
Suzanne

Jan - Gerzien
Leonie en Oscar
Erik en Wendy

Gerda en Harry
Erna en Henk-Jan
Jollen en Jeffrey
Anja en Rob

Anton en Ineke
Marieke
Monique

Willy en Henk
Riek
Hilde

Wichmond, 3 september 2000
Okhorstweg 7, 7234 SV Wichmond

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen don-
derdag 7 september van 20.00 - 20.30 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 8
september om 12.00 uur in de Hervormde kerk te
Wichmond. Voorafgaand aan de dienst is er gelegen-
heid tot condoleren en afscheid nemen van 11.30 -
11.50 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Na afloop van de plechtigheid wordt u uitgenodigd
voor een koffietafel in Witmundi te Wichmond.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
Telefoon (0575) 552928 ,J

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplcchtigheid
«• recepties en (bruilofts) 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.huisclevoorsl.nl

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

een

assortW«*nl

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Hier valt niets meer
aan toe

n

m m ivf • •• • w W • w* w» ^— 0^ ^^

karbonades 130
d/Verse smaken, 100 ar. ^~"^~700 gr.

rundergehaktZomerburger,
100 gr.

zalmsalade,
700 gr.

Gandaham,
100 gr.
schouderham,
100 gr.

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

katenspek,
100 gr.

3 biefstukken
3 kogelbief-
stukken

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Hurg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Op 88-jarige leeftijd is overleden, na een leven met
veel vreugde, dankbare herinneringen en dierbare
momenten, onze moeder, schoonmoeder en belang-
stellende omi

SUSANNA WILHELMINA VAN DEN BERG
VAN SAPAROEA-DE JONCHEERE

Weduwe van R.M. van den Berg van Saparoea
Levensgezellin van wijlen Dr. H. Thate

Zutphen Vorden
23 juni 1912 2 september 2000

Amsterdam: Joan van den Berg van Saparoea
Ella van den Berg van Saparoea-Volkers

Henriëtte, Robert

Hattem: Jeanne Nollen-van den Berg
van Saparoea

Frank Nollen
Fleur, Valérie

Hilversum: Rudolph van den Berg van Saparoea
Margot van den Berg
van Saparoea-Laan

Hester, Victoria, Wendeline

Hilversum: Hetty den Hollander-van den Berg
van Saparoea
Diederick den Hollander

Barbara, Dirk

Wij zullen in familiekring afscheid van haar nemen.

Correspondentieadres:
Veldweg 38
8051 NS Hattem

Opheffings-
uitverkoop
Alle stoffen, brei- en haakgarens

voor de 1/2 prijs.
DMC f 1,25 per streng

Burg. Galleestraat 38, Vorden

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

09.00-18.00 uur
09.00-16.00 uur

Wij, als familie, willen iedereen bedanken die ons heeft
gebeld, geschreven of een kaartje heeft gestuurd na
het overlijden van mijn/onze moeder, schoonmoeder,
oma en opoe

Mevr. H. LAUCKHART-KORNEGOOR

De familie Kraayeveld-Lauckhart



Ochtendzwemmers aan
de finish

Binnenkort sluit zwembad "In de
Dennen" haar poorten. Vanwege
het "mooie" weer is het bad l
week langer open maar voor de
ochtendzwemmers was op l sep-
tember de finish. Elke ochtend
trekt een ploeg sportievelingen
hun baantjes, weer of geen weer.
Voor de statistici onder u nog en-
kele gegevens :
* de gemiddelde watertempera-

tuur bedroeg 24,285 graden.
* per persoon werd gemiddeld

18,64 baantje per dag gezwom-
men

* totaal werd 12,478 liter zwem-
badwater ingeslikt

* het zwembadpersoneel heeft
zich l x verslapen

Traditioneel sluit de ploeg haar
seizoen af met een ontbijt-clinic
waarvan u hier een sfeer- opname
ziet. Ook volgend jaar is de och-
tendploeg weer van de (zwem)par-

Herfsttoertocht
VRTC"De
Achtkastelenrijders"
De Vordense Rijwiel en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" organi-
seert zondag 10 september haar
jaarlijkse Herfsttoertocht. De deel-
nemers kunnen kiezen voor een
tocht van 40 kilometer richting
Zelhem, Halle en de Veldhoek of
voor een tocht met een lengte van
100 kilometer. Deze tocht gaat via
Slangenburg, Sinderen, Voorst,
Dinxperlo, vervolgens 5 kilometer
langs de Duitse grens, Heelweg en
de Veldhoek.

Inschrijving en startpunt van de
tocht is "De Herberg" te Vorden.
De deelnemers voor de tocht van
100 kilometer vertrekken 's mor-
gens vroeg. Voor nadere informa-
tie kan men bellen 0575- 462491

Bloemen/zieken-
zondag 2000
Zondag 10 september, na de dien-
sten in de Vordense kerken, hopen
we weer veel mensen op pad te
kunnen zien gaan met een bos
bloemen. Deze jaarlijks terugke-
rende bloemengroet wordt georga-
niseerd door de Katholieke, Gere-
formeerde en Hervormde kerk, als-
mede door "de Zonnebloem". De
ze zondag valt samen met de lan-
delijke ziekenzondag van "de Zon-
nebloem".
Deze bloemengroet is bedoeld
voor 80-plussers, zieken en voor
hen die op de een of andere ma-
nier niet vergeten mogen worden.
Om deze lijst zo compleet moge
lijk te hebben, krijgen we erg veel
medewerking van de gemeente,
artsen, dominees, parocie RKKerk
en de Zorggroep Oost-Gelderland.
Zonder deze medewerking zou het

onmogelijk zijn een lijst samen te
stellen.
Ook dit jaar wordt het op prijs ge
steld als u zelf een bos bloemen
kunt komen brengen. Natuurlijk
mag dit ook een bloemetje uit uw
tuin zijn.
Men kan bloemen brengen op vrij-
dagavnd 8 september in "het Ach-
terhuus" (achter de Geref. Kerk).
Men hoopt op een goede bloemen-
dienst, gevolgd door een bloemen-
groet waaraan allen medewerking
willen verlenen.

Collecte Prinses
Beatrix Fonds
In de week van 10 september tot

\ en met 16 september wordt in Vor-
den gecollecteerd voor het Prinses
Beatrix Fonds. Dit is het Nationaal
Fonds ter bestrijding van spier-
ziekten, polio, ziekte van Parkins-
on, ziekte van Huntington, mul-
tiple sclerose en spasticiteit. Het
Prinses Beatrix Fonds zet zich al
sinds 1956 op vele manieren in

''voor mensen die aan deze ziekten
lijden.

Er wordt veel geld besteed aan het
wetenschappelijk onderzoek. Mid-
dels financiële ondersteuning aan
diverse patiënten belangenvereni-
gingen worden de betrokkenen
geïnformeerd. De kwaliteit van Ie
ven van patiënten krijgt veel aan-
dacht o.a. individuele hulp en het
aanbod van de 13 aangepaste va-
cantiehuizen in Frankrijk.

Het werk van het Prinses Beatrix
Fonds moet worden uitgebreid.
Dit kan mede door ons te steunen
tijdens de collecte. Geen collectant
aan de deur gehad? Stort dan op
Giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix
Fonds. Uw gift wordt bijzonder op
prijs gesteld. Het Prinses Beatrix
Fonds is houdster van het keur-
merk voor Goede Doelen van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
Voor nadere informatie kan men
bellen 070- 3607607. Fax nummer
070- 3638450.

WGf25- Vorden 3-0
Vorden is de competitie 2000-2001
slecht gestart. Het verloor met 3-0
de uitwedstrijd in Gaanderen te
gen het plaatselijke WG'25.
Het zag er in de pauze niet naar
uit dat Vorden met een dikke ne
derlaag naar huis zou worden ge
stuurd. In een tijdsbestek van tien
minuten was het pleit beslecht.
Vorden begon de wedstrijd met
twee nieuwe spelers in de basis.
Ruiger Wullink en Eric Rakitov
hebben de selectie versterkt. De ba-
sisspelers Oldenhave, Visser en Vos
zijn geblesseerd.
Beide ploegen begonnen enthou-
siast aan de wedstrijd, doch kon-
den geen van beiden zich kansen
creëren. In de 10e minuut viel Hu-
go van Ditshuizen met een enkel-
blessure uit en werd vervangen
door Sandor Verkijk.
De beste kans was direct al voor
Sandor Verkijk. Hij werd goed in-
gespeeld, kapte zijn tegenstander
en de keeper uit, maar zag zijn
mislukte trap ook nog naast het
doel gaan. Ook Ronnie de Beus
kreeg de mogelijkheid de score te
openen. Hij kwam oog in oog met
keeper Schepers te staan, maar
durfde geen doelpoging te wagen
en legde de bal terug op een me
despeler. Vorden had het betere
van het spel, maar de voorwaart-
sen van Vorden zaten niet echt in
de wedstrijd. Het gevaar bij Vorden
moest uit de tweede lijn komen.
Ronald de Beus zag echter zijn
schoten over gaan.
Nog nadrukkelijker dan in de eer-
ste helft probeerde WG'25 na de
thee countervoetbal te plegen. Het
voetbalde met veel mensen achter
de bal en bedienden zich van de
lange trap. Het heeft veel routine
in de achterhoede en zowel de
Beus als Wentink werden aan de
ketting gelegd. Toch was het Ron-
nie de Beus die twee keer aan zijn

verdediger ontsnapte, maar ken-
nelijk nog onvoldoende zelfver-
trouwen heeft om tot scoren te ko-
men. In de 20e minuut kwam Vor-
den op achterstand door slordig
uitverdedigen. De bal werd onder-
schept en de Gaanderense spits
had de bal voor het intikken.
Slechts 2 minuten later was het
wederom raak. Een Vorden verde
diger ging onder een dieptepass
door en het was 2-0. De achterhoe
de van Vorden was de kluts even
kwijt, want in de 30e minuut
counterde WG'25 naar 3-0.
Vorden kreeg overigens ook nog di-
verse kansen via Verkijk en Ronald
de Beus maar het bleek onmach-
tig, wanneer het ging om het be
nutten van deze kansen. Het
mocht nog blij zijn dat het bij 3-0
bleef, want WG'25 had de moge
lijkheid om de score een nog beter
aanzien te geven.
Vorden heeft de lijn van het vorig
seizoen nog niet te pakken, dat is
ook wel gebleken uit de wedstrij-
den voor de KNVB-beker.

Expositie
"Handschrift en
Palet"
Zondag 10 september begint in de
Galerie Agnes Raben te Vorden,
een expositie getiteld "Hand-
schrift en Palet", met tekeningen,
aquarellen en olieverfschilderijen
van de Gelderse kunstenaar Theo
Elfrink. De geëxposeerde werken
ontstonden allen recentlijk op een
boerenerf in Mehr, Duitsland.

Bij deze gelegenheid vindt tevens
de officiële presentatie plaats van

.de bundel "Sneeuwlandschap",
deel zeven uit de bibliofiele reeks
"Dichter bij het Beeld", waarin de
gedichten van H.H. ter Balkt en
een zeefdruk van beeldend kun-
stenaar Theo Elfrink.

De dichter H.H. ter Balkt zal hier-
bij uit eigen werk voordragen,
voorafgegaan door een inleiding
van Arie Grevers ( neerlandicus en
mede- initiatiefnemer van de
reeks "Dichter bij het Beeld". De
expositie "Handschrift en Palet"
van Theo Elfrink en de zeven delen
uit de reeks "Dichter bij het beeld"
blijven tot en met 22 oktober 2000
in de galerie te bezichtigen. De ga-
lerie is van donderdag tot en met
zondag van 's morgens tot het
eind van de middag geopend. Te

vens op afspraak, tel. 0575- 551647.

Theo Elfrink, die in 1923 in Babbe
rich is geboren, studeerde aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
in Arnhem en aan de Academie
voor Industriële Vormgeving in
Eindhoven. Hij werkt elke dag op
locatie in het Duitse Mehr. In 1988
ontving hij de "Karel de Grote"
prijs van de stad Nijmegen. Recen-
te tentoonstellingen: Kunst op de
Campus van de Katholieke Univer-
siteit in Nijmegen (2000); in 1999
in Rothmans Manufacturing te Ze
venaar "Verre horizonten van
dichtbij". In 1998 in CBKN te Nij-
megen "Flower Sensation".

H.H. ter Balkt werd in 1938 gebo-
ren in Usselo. De oorlogsjaren
bracht hij door op de boerderij van
zijn grootouders in Enschede. Na
het gemeentelijk museum te heb-
ben doorlopen werd 'hij leerling
journalist bij het dagblad Tuban-
tia. Daarna was hij een tijdlang Ie
raarin het onderwijs in Zandpol
en Nijmegen. In de periode 1988-
1990 schreef hij poëzie kritieken
voor het Parool.

Onder het pseudoniem Habakuk
de Balker debuteerde hij bij de Be
zige Bij in 1969 met de bundel
"Boerengedichten". Deze bundel
kende twee herdrukken. Sinds-
dien verschenen zo'n achttien
bundels waarin een weerbarstige
en eigenzinnige dichterlijke stem
is te horen. Vanaf 1999 verschijnt
zijn werk onder zijn eigen naam:
H.H. ter Balkt.

Onlangs verscheen "In de water-
wingebieden", een kloeke bundel
van ruim 700 pagina's. De drie ge
dichten die nu verschijnen in de
bundel "Sneeuwlandschap", deel
zeven van de reeks "Dichter bij
Beeld" zijn afkomstig uit een vroe
gere periode. Ter Balkt heeft een
aantal onderscheidingen ontvan-
gen zoals b.v. in 1973 de Herman
Gorter-prijs voor "De gloeilampen.
De Varkens".

In 1980 de Henriette Roland Holst
prijs voor "Waar de burchten ston-
den en de snoek zwom"
In 1997 de "Karel de Groteprijs"
voor zijn hele oevre. In 1998: de
Constantijn Huygens-prijs van de
Jan Camper Stichting voor zijn ge
hele oevre.

WHIPLASH:
DAT NEK(T) JE!
In één klap maakt uw hoofd een heftige slingerbeweging
ten opzichte van de romp. Tijdens
een aanrijding, een val op het werk
of gewoon door een ongelukje
thuis. Daarna heeft u misschien hoofd-
en nekpijn, kan er sprake zijn van duizeligheid
en misselijkheid. Maar... er is verder niets te zien!

Jaarlijks worden tussen de 15.000 en 30.000 mensen
slachtoffer van een whiplashongeval. Hoewel er meestal
geen duidelijke afwijkingen worden gevonden zijn uw
klachten vaak zeer reëel.

De Whiplash Stichting Nederland geeft de steun die u
nodig heeft! Door lotgenotencontact, voorlichting,
belangenbehartiging, juridisch
advies en het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek.

Whiplash Stichting Nederland
Postbus 105, 3980 CC Bunnik



GEMEENTE B ULLETIN V ORDEN

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
wiersserbroek-
weg 14
Biesterveld 27
Strodijk l

Monumenten
plaats
Wiersserbroek-
weg 14

aanvrager
E.V. Gatacre

J.M. Voskamp
J.M. Ilbrink

aanvrager
E.V. Gatacre

inhoud vrijstelling
veranderen boerderij

bouwen bergruimte
bouwen fietsenberging

inhoud
veranderen boerderij

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

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

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

De vergaderdagen van de commissie welzijn, milieu en samenwerking
en de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen zijn voortaan
gewijzigd. De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert
voortaan op woensdag in plaats van dinsdag. De commissie bestuur, ge-
meentewerken en middelen verschuift van de woensdag naar de dins-
dag.

De vergaderingen van de commissie wonen, werken en recreëren
en de commissie welzijn, milieu en samenwerking vervallen van-
wege het ontbreken van agendapunten. Wel zijn de leden van deze
commissies uitgenodigd voor de technische behandeling van de
sectorbegrotingen 2001, de beheersbegroting 2001 en het meerja-
renbeleidsplan 2001-2004 in de commissie bestuur, gemeentewer-
ken en middelen.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
dinsdag 12 september 2000 om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- sectorbegrotingen 2001
- beheersbegroting 2001
- meerjarenbeleidsplan 2001-2004
- duurzaam veilige inrichting Vierakkersestraatweg tussen Koekoek-

straat en Wichmond
- intrekken Verordening Speelautomaten 1993 en wijziging Algemene

plaatselijke verordening 2000
- prostitutiebeleid
- IGO+; aanpassing spoorwegovergang Onsteinseweg
- evaluatie 60 km/u Vierakker en omgeving
- evaluatie Raweb

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag om 19.30 uur in het gemeente
huis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
duurzaam veilige inrichting Vierakkersestraatweg tussen Koekoekstraat
en Wichmond
intrekken Verordening Speelautomaten 1993 en wijziging Algemene
plaatselijke verordening 2000
prostitutiebeleid
IGO+; aanpassing spoorwegovergang Onsteinseweg

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

UURZAAM VEILIGE INRICHTING VIERAKKERSESTRAAT-
WEG TUSSEN KOEKOEKSTRAAT EN WICHMOND

Voor de duurzaam veilige inrichting van de Vierakkersestraatweg stellen
burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor:
- een krediet van f 350.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanbren-

gen van plateaus en fietsstroken op de Vierakkersestraatweg, mits ge-
deputeerde staten een bijdrage uit de gebundelde doeluitkering voor
infrastructuur voor 2000 verlenen;

- de grens van de bebouwde kom Wichmond te verleggen van de Bec-
kenstraat naar de Baakse Beek.

De stukken over de te treffen verkeersmaatregelen liggen nog tot en met
12 september ter inzage. Via de commissie bestuur, gemeentewerken en
middelen informeren burgemeester en wethouders de gemeenteraad
over de inspraakreacties.

NTREKKEN VERORDENING SPEELAUTOMATEN 1993 EN
WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
2000

De Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en de Verordening
speelautomaten bevatten onder andere regels voor de aanwezigheid van
speelautomaten, te weten kansspel- en behendigheidsautomaten. Per l
juni 2000 is de Wet op de kansspelen gewijzigd en treedt het daarbij be-
horende Speelautomatenbesluit 2000 in werking. Aanleiding vormde on-
der andere de notitie öSpeelautomatenbeleidö en de nota öKansspelen
herijktö van de commissie Nijpels. Belangrijkste redenen voor wijziging
zijn het voorkomen en tegengaan van problematisch speelgedrag en
gokverslaving en van illegaliteit en criminaliteit.
Ook moet nog een kleine tekstuele correctie in de Algemene plaatselijke
verordening worden verwerkt.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Verorde-
ning speelautomaten in te trekken en de Algemene plaatselijke verorde-
ning 2000 te wijzigen.

ROSTLTUTIEBELEID

Op l oktober treden wetswijzigingen in werking om de prostitutiebran-
che te decriminaliseren en te reguleren. Op 27 juni heeft u de Algemene
plaatselijke verordening 2000 vastgesteld, en rekening gehouden met de
ze wetswijzigingen. De wetgever laat het aan de gemeentebesturen over
in welke mate en onder welke voorwaarden zij prostitutie toelaatbaar
achten.
Om ongewenste effecten van prostitutie te voorkomen zijn regels nodig.
Regionaal en lokaal moet een goed uitgebalanceerd pakket van bestuur-
lijke en strafrechtelijke maatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd.
In de Politieregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een ambtelijke werk-
groep van de gemeenten in samenwerking met politie en justitie een
maatregelenpakket voorbereid, dat in de nota "Prostitutiebeleid politie
regio Noord- en Oost-Gelderland" staat en is verwerkt in de nota "Prosti-
tutiebeleid gemeente Vorden, van regionaal naar lokaal beleid".
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor deze nota
vast te stellen en in te stemmen met het Handhavingsarrangement.

GO+; AANPASSING SPOORWEGOVERGANG
ONSTEINSEWEG

Uit een onderzoek van NS Railinfrabeheer is gebleken dat de spoorweg-
overgang Onsteinseweg moet worden omgebouwd van een AKI (automa-
tische knipperlichtinstallatie) naar AHOB (automatische halve overweg
bomen). De kosten daarvan komen voor rekening van NS Railinfrabeheer.
Voor rekening van de gemeente komen de kosten van de civieltechnische
maatregelen (verbreden van de weg, nieuwe asfaltlaag en verlichting).
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor die kosten
voor rekening van de gemeente te nemen, een krediet van f45.000,00 be
schikbaar te stellen en de overeenkomst met NS Railinfrabeheer aan te
gaan.

NFO-AVOND COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VER-
VOER

Regiotaxi IJsselstreek van start op l oktober 2000.
Op dinsdag 19 september om 19.30 uur houden Connexxion en het ver-
keerskundig adviesbureau Diepens en Okkema een informatieavond in
het Dorpscentrum te Vorden over collectief vraagafhankelijk vervoer.
Wethouder H. Boogaard zal een korte inleiding verzorgen.

Per l oktober 2000 start het collectief vraagafhankelijk vervoer ook in de
gemeenten Zutphen, Brummen, Warnsveld, Gorssel, Lochem en Vorden.
In de Achterhoek (Mobimax) kan al langer gebruik gemaakt worden van
deze vorm van openbaar vervoer. Connexxion gaat het vervoer in het ge
bied van deze vijf gemeenten verzorgen.

U krijgt thuis een informatiepakket waarin precies staat wat u moet
doen als u gebruik wilt maken van deze vorm van vervoer.

VALUATIE 60 KM PER UUR VIERAKKER EN OMGEVING

Het verkeerskundig adviesbureau BVA heeft de verkeersmaatregelen in
en rond Vierakker gevalueerd. Dit gebied is ingericht als een 60 km/uur
zone. Bij het opstellen van een verkeersplan voor de gehele gemeente
werden door de inwoners van dit gebied klachten geuit over hoge snel-
heden, veel (sluip)verkeer en gevaarlijke situaties voor fietsers. Door het
instellen van een 60 km/zone zou de verkeerssituatie moeten verbeteren.

Voor de evaluatie zijn tellingen gehouden, er is ge-enquQteerd en er is ge
keken naar de ongevalsgegevens.

VERKEERSINTENSITEIT
De hoeveelheden verkeer op de IJselweg, de Vierakkersestraatweg (ten
oosten van de IJselweg), de Koekoekstraat en de Hackfortselaan zijn met



eenderde tot de helft afgenomen. Ook het aantal vrachtauto^Es is afge-
nomen. De intensiteit op de Vierakkersestraatweg ten noorden van de IJ-
selweg is ongeveer gelijk gebleven. De intensiteit op de Heerlerweg is on-
geveer verdubbeld; het absolute aantal voertuigen op de Heerlerweg is
nog steeds laag.

SNELHEID
Op de IJselweg houdt meer dan de helft van het gemotoriseerd verkeer
zich aan de snelheid, maar hier houdt slechts eenderde van de automo-
bilisten aan de maximumsnelheid. 84 procent rijdt met een snelheid la-
ger dan 70 km per uur. Op de Hackfortselaan is eveneens een duidelijke
verlaging van de snelheid gemeten, maar hier houdt slechts eenderde
van de automoblisten zich aan de maximumsnelheid. 44 procent houdt
zich aan de maximumsnelheid. 17 procent rijdt harder dan 80 km per
uur. De snelheid, die door 15% van de automoblisten wordt overschre-
den, is met 15 km per uur gedaald van 97 naar 82 km per uur. Het ver-
schil tussen de IJselweg en de Hackfortselaan komt waarschijnlijk door
de grotere afstand tussen de drempels op de Hackfortselaan in vergelij-
king met die op de IJselweg.

ENQUÊTE
Ruim honderd huishoudens zijn benaderd. 79 procent heeft gereageerd.
35 tot 50 procent vindt dat de snelheden op alle wegen zijn afgenomen
en 40 tot 50% vindt dat er sprake is van een afname van de verkeersin-
tensiteit. Een kwart van de automobilisten vindt dat de verkeersveilig-
heid is afgenomen. Iets minder dan een kwart vindt dat de verkeersvei-
ligheid is toegenomen. Een derde vindt dat de verkeersveiligheid gelijk is
gebleven. Eenderde deel is van mening dat de veiligheid voor fietsers is
verbeterd. Een aanzienlijk deel van de fietsers is van mening dat de vei-
ligheid op de Koekoekstraat en de Hackfortselaan is afgenomen.

De helft van de respondenten geeft aan geen hinder te ondervinden van
de getroffen maatregelen, 20 procent ondervindt wat hinder, een kwart
geeft aan ernstige hinder te ondervinden van de maatregelen.
Van de ondervraagden bezit ruim 30 procent een (agrarisch) bedrijf. 42
procent geeft aan geen nadelige effecten voor de bedrijfsvoering te on-
dervinden van de maatregelen, 46 procent vindt van wel, ongeveer 11
procent vindt de maatregelen een positief effect hebben voor de be
drijfsvoering.

De meest gemaakte op- en aanmerkingen:
- de Hackfortselaan is niet goed ingericht, de rijbaan is te smal, gevaar-

lijk voor fietsers;
- snelheid blijft te hoog;
- de nieuwe voorrangssituaties zijn gevaarlijk;
- drempels zijn negatief;
- te weinig controle op snelheid en voorrang;
- de Heerlerweg is drukker;
- De verkeersveiligheid is verbeterd.

De conclusie is dat de maatregelen over het algemeen een positief effect
hebben op de snelheid en de aantallen voertuigen. Op de IJselweg het
meest door het aantal maatregelen. De snelheid op de Hackfortselaan is
nog aan de hoge kant. Bureau BVA doet tenslotte een aantal aanbevelin-
gen om de verkeersveiligheid nog verder te verhogen.

U kunt het evaluatierapport gedurende de openingstijden van het ge
meentehuis inzien bij de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Het
rapport komt ook in de commissie bestuur, gemeentewerken en midde-
len van 12 september 2000 aan de orde.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

We kennen allemaal de slogan "Een beter milieu begint bij jezelf'. Maar
wat doen we er in de praktijk aan? Naast het gescheiden inzamelen van
afval zijn er talloze manieren om het milieu te sparen. Dat kan bijvoor-
beeld door meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer.
Tot en met het einde van het jaar geeft milieuwethouder Henk Boogaard
het goede voorbeeld. Wekelijks ziet u hem in het gemeentenieuws in ac-
tie voor het milieu. Zoals u weet is het gescheiden inzamelen van afval
erg belangrijk. Glas kan op deze manier opnieuw gebruikt worden en be-
landt zodoende niet bij het overige afval.

PEN MONUMENTENDAG IN VOEDEN

Op zaterdag 9 september 2000 van 10.00 uur tot 17.00 uur wordt ook in
de gemeente Vorden aandacht geschonken aan de Open Monumenten-
dag. De afgelopen jaren heeft het landelijk comit Open Monumentendag
telkens een thema vastgesteld, zo ook dit jaar. Het thema luidt: Neder-
land, waterstaat. Alhoewel Vorden niet een directe band met water heeft.

heeft het plaatselijk comit toch getracht aanknopingspunten te vinden. De prachtige landelijke omgeving met
diverse waterlopen biedt hiervoor voldoende openingen.

De, ondertussen traditie geworden, fietstocht voert dit jaar langs de volgende monumenten:
1. Nederlands Hervormde kerk, Kerkstraat 2-4.

Bezichtiging van de kerk, met in het bijzonder de recent gerestaureerde wand- en plafond schilderingen.
2. De Hackfortsche molen, Het Hoge 66.

Bij goede weersomstandigheden zal de molen in bedrijf zijn. In ieder geval is de molen deels te bezichtigen.
3. Huize "de Wiersse", Wiersserallee 9.

De fietstocht voert over het landgoed, met schriftelijke uitleg van de heer Gatacre over het historisch water-
systeem van de Wiersse en voert u uiteindelijk tot op het voorplein van "de Wiersse".

4. Huize "het Medler", Ruurloseweg 115.
De fietstocht voert over het landgoed tot op het voorplein van "het Medler".

5. Rooms Katholieke kerk, Ruurloseweg 101.
Bezichtiging van het recent geopende "heiligenbeelden" museum.

6. Kasteel "Vorden", de Horsterkamp 8.
Rondleiding, onder begeleiding van een gids, door het kasteel/gemeentehuis.

Een routebeschrijving is zaterdag 9 september aanstaande te verkrijgen bij het V.V.V.-kantoor aan de Kerkstraat
l te Vorden (geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur). Naast de route is onder andere de interessante bijdrage van
de heer Gatacre over het historisch watersysteem van de Wiersse opgenomen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
het V.V.V.-kantoor te Vorden, telefoon: (0575) 55 32 22.

ET MILIEUBEHEER ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Artikel 13.4 Wet milieubeheer en artikel 3:19 Algemene wet bestuursrecht
ln het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 8 september tot en met 5 oktober 2000, ter inzage het ont-
werp-besluit op de aanvraag van de heer A.G. Gotink, Lankampweg 2, 7251 PM Vorden voor een revisievergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met zoogkoeien en legkippen.

Strekking van het ontwerp-besluit: voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen
van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de
vergunning opgeisteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be
scherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge
meentebestuur worden ingediend v^r 6 oktober 2000.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op verzoek worden ingebracht tot 6 oktober 2000. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vor-
den, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 8 september tot en met 5 oktober 2000 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer DJ. Brummelman, IJselweg 18, 7207 DJ Zutphen, voor het oprichten van een inrichting voor de op-

slag van goederen, op het perceel Vierakkersestraatweg 19 te Vierakker;
2. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Vorden, Het Hoge 36, 7251 XX Vorden, voor het plaatsen

van een tijdelijk leslokaal, op het perceel Het Hoge 36 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
3. maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkersestraatweg 32, 7233 SG Vierakker, voor het uitbreiden van een lig-

boxenstal, op het perceel Vierakkersestraatweg 32 te Vierakker;
4. de heer J.C. Kornegoor, Galgengoorweg 17, 7251 KD Vorden, voor het plaatsen van een voedersilo en het aan-

leggen van een voederplaat, op het perceel Galgengoorweg 17 te Vorden.

ERBETERING VAN INZAMELRESULTAAT VAN OUD PAPIER KOMT TEN GOEDE AAN
VORDENSE VERENIGINGEN EN BURGERS

Verenigingen in de gemeente Vorden zamelen al jarenlang actief huis-aan-huis papier in, maar ook op een aan-
tal punten in het dorp kan het papier ingeleverd worden. De resultaten van de papierinzameling zijn in verge
lijking met andere gemeenten positief. De landelijke doelstelling halen we echter nog niet.

Met het scheiden van oud papier kan geld bespaard worden. Afvoer van oud papier via de grijze container kost
veel geld. Daarnaast is de gescheiden inzameling van oud papier goed voor het milieu. De gemeente heeft over-
leg gehad met de papierinzamelende verenigingen om het inzamelresultaat van oud papier verder te verbete
ren. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over:
- de inzet van een kraakperswagen door het Vordens Mannenkoor in de kern van Vorden;
- een garantiesubsidie van 5 cent per kilo (de inzamelvergoeding van het brengen en halen van papier ligt

daarmee gelijk);
- de verenigingen, die niet deelnemen aan de kraakperswagen, komen in aanmerking voor een extra bonus als

(totaal) een verbeterd inzamelresultaat wordt bereikt;
- eenjaar na inwerking treding van het systeem vindt evaluatie plaats.

De (financiële) afspraken met de verenigingen hebben wij vertaald in een subsidieregeling. De ontwerp-rege
ling ligt voor inspraak ter inzage van l september tot l oktober 2000. Gedurende die termijn kunt u uw ziens-
wijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Op 31 oktober worden de naar aanleiding van de in-
spraak al dan niet gewijzigde voorstellen opnieuw in het college van burgemeester én wethouders besproken.
Op 15 november adviseert de commissie voor milieu over de subsidieregeling en op 28 november 2000 ligt de
ze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

ILIEUBELEIDSPLAN VORDEN, HENGELO ENSTEENDEREN

Het Milieubeleidsplan schetst het milieubeleid van de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen voor de ko-
mendejaren. In het plan zijn de producten aangegeven die de gemeenten gaan uitvoeren om het beleid te kun-
nen realiseren.

De doelgroepen hebben naast de rol van de gemeenten als handhaver van milieuregels het belang van com-
municatie over milieubeleid aangegeven. De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen verbeteren de com-
municatie door het vaker behandelen van milieuonderwerpen in reguliere overleggen met doelgroepen, het
formeren van een milieuplatform, voorlichting in plaatselijke weekbladen en intensieve voorlichting bij de uit-
voering van specifieke milieuprojecten.

Het beleid op het gebied van de geluidhinder wijzigt. De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden. Lan-
delijk blijven nog richtlijnen bestaan, maar wij zullen in beeld moeten brengen welke geluidsbelasting en -hin-
der per gebied in de gemeenten aanwezig is. Afhankelijk van het resultaat kan verruiming of beperking mo-
gelijk respectievelijk nodig zijn.



HUIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL INDE GEMEENTE VORDEN.

In de periode van woensdag 13 september tot en met donderdag 21 september vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het
hele gebied van de gemeente Vorden. Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt komt.

HOE GAAT DE HUIS-AAN-HUIS

INZAMELING IN Z'N WERK?

* De huis-aan-huis-inzameling zal
plaatsvinden met behulp van de
chemocar. De chemocar rijdt stap-
voets door de straten en meldt zijn
aanwezigheid met behulp van een
geluidsinstallatie.

* U moet het huishoudelijk chemisch
afval persoonlijk overhandigen aan
de medewerker in de chemocar. Zet
uw huishoudelijk chemisch afval
nooit langs de straat, dit kan met

. name voor kinderen gevaarlijke
situaties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben/ belt u
dan: de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu, tel. 0575 - 545646, tussen
9.00 -12.00 en 12.30 - 16.00 uur.

INWONERS VAN HET BUITEN-

GEBIED MOETEN TELEFONISCHE
AFSPRAAK MAKEN!

In het buitengebied wordt niet huis-
aan-huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer
uw woning buiten de bebouwde kom
van Vorden staat. Hier wordt huishou-
delijk chemisch afval opgehaald na tele-
fonische afspraak via de Afval-Infor-
matie-Lijn van Berkel Milieu;
telefoonnummer: 0575-545646
(van 9.00-12.00 en 12.30 -16.00 uur).
Tot uiterlijk vrijdag 8 september kan
een afspraak gemaakt worden. Aan de
hand van alle doorgegeven adressen
wordt een route samengesteld. Daarom
is nu nog niet precies bekend wanneer
de chemocar bij u langs zal komen; u
ontvangt hierover nader bericht.

WAT IS WEL EN WAT IS GÉÉN
HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL?

Onder huishoudelijk chemisch afval
verstaat men bijvoorbeeld: lege batterij-
en, verfresten, afgewerkte olie, bestrij-
dingsmiddelen, defecte spaarlampen en
TL-buizen. In de meeste gevallen is
huishoudelijk chemisch afval herken-
baar aan het hieronder afgebeelde
teken van de mini-container met het
kruis erdoor.

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

WOENSDAG 13 september wijk l
ten oosten van de Almenseweg / Burg. Galleestraat / Raadhuisstraat en Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

VRIJDAG 15 september wijk 2
ten westen van de Almenseweg /Burg. Galleestraat «Sc ten noorden van de Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

MAANDAG 18 september wijk 3
ten zuiden van de Zutphense weg & ten westen van de Raadhuisstraat / Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat en
Nieuwstad)

v

DINSDAG 19 september wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

WOENSDAG 20 en DONDERDAG 21 september buitengebied
(gebied buiten de 50 km snelheidszone)
Bewoners van het buitengebied moeten uiterlijk vrijdag 8 september een afspraak maken via de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu.

* Lege plastic ver-
pakkingen van bijvoor-
beeld shampoo, (af-)was-
middel of schoonmaak-
middel zijn geen huis-
houdelijk chemisch af-
val. U hoeft deze lege
verpakkingen dus niet

apart te bewaren en mag ze in de grij-
ze mini-container doen.

Gewone gloeilampen mogen in de
grijze mini-container.

Van cosmetica vallen alleen nagellak
en remover onder het huishoudelijk
chemisch afval; dit vanwege de
schadelijke oplosmiddelen.

Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk
chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben geze-
ten. Er worden tegenwoordig nau-
welijks nog schadelijke drijfgassen in
spuitbussen toegepast. Een spuitbus
met slagroomresten is dus bij-
voorbeeld geen huishoudelijk che-
misch afval, een (lege) spuitbus van
bestrijdingsmiddelen wel.

De gemeenten hebben met partijen in de bouwwereld afspraken ge-
maakt over duurzaam bouwen. Deze afspraken zijn nog algemeen van
aard en moeten we - startend in 2001- samen met de betrokken partijen
uitwerken. In 2000 zijn de voorbereidingen gestart voor de eventuele in-
voering van tariefdifferentiatie (afvalstoffenheffing afhankelijk stellen
van de hoeveelheid aangeboden afval). De resultaten en de besluitvor-
ming over dit onderwerp vindt plaats in 2001.
In 2001 onderzoeken we de mogelijkheden om de bodemkwaliteit in de
gemeenten beter in beeld te krijgen. Leidt dit tot betere mogelijkheden
om grond te kunnen hergebruiken en/of kan de informatievoorziening
aan burgers en bedrijven verder verbeterd, dan stellen we in 2001 een bo-
demkwaliteitskaart op.
De gemeente Vorden heeft nog geen Energiebeleid- en milieucommuni-
catieplan. Met ervaringen van de gemeenten Hengelo en Steenderen
wordt in 2001 een gezamenlijk plan opgesteld. De uitvoering van de
plannen vindt gezamenlijk - na overleg met de doelgroepen - plaats. In 2002 starten wij een gezamenlijk over-
leg met de verschillende doelgroepen. Dit overleg initieert en voert concrete projecten uit.
Minder milieubelastende bedrijven gaan wij minder vaak controleren. Bedrijven waar wij regelmatig overtre-
dingen constateren worden vaker bezocht. In 2001 gaan wij hiervoor beleid ontwikkelen. De laatste jaren zijn
enkele milieuhinderlijke bedrijven van een woonomgeving verplaatst naar het industrieterrein. In 2002 bezien
wij in VHS-verband of verplaatsing van andere bedrijven wenselijk is.

Hp De gemeenten nemen maatregelen om regenwater niet geheel via de rio-
lering af te voeren. Bij nieuwe plannen gaat het regenwater naar een cen-
trale opvangvijver, van waaruit het in de bodem kan zakken. Het regen-
water van grote dakoppervlakten is relatief eenvoudig terug te voeren
naar het grondwater. In 2001 gaan wij de mogelijkheden van het herge-
bruik en terugvoeren van regenwater naar het grondwater nader onder-
zoeken.
Vanwege de hoge kosten van de afvoer van het bermafval is het op dit
moment financieel minder aantrekkelijk om over te gaan op milieu-
vriendelijk bermbeheer. Door wijzigingen van provinciaal beleid kun-
nen de kosten van de afvoer van het bermafval dalen en kan het moge-

lijk interessant worden om de bermen meer milieuvriendelijk te beheren.
Bij specifieke milieuonderwerpen hebben de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen de '
volgende doelstellingen:
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Bedrijvigheid

Natuur en landschap en
openbaar groen

Ruimtelijke ordening en
milieu

Verkeer en Vervoer

Energie

Vergunningverlening en toezicht
afstemmen op milieubewustzijn
van het bedrijf
Milieuvriendelijke ontwikkeling
van industrieterreinen

continuering van de uitvering van
het Landschapbeleidsplan
aandacht voor waardevolle bomen
waar mogelijk ecologisch (weg-
berm)beheer

milieuaspecten (vroegtijdig) meene
men bij plantonwikkeling
milieuhinderlijke bedrijven ver-
plaatsen

ontmoediging van autogebruik
(met name voor korte afstanden)
stimuleren van het gebruik van het
openbaar vervoer

het gebruik van energie verminde
ren
toepassing van duurzame energie
stimuleren

Proefprojec topzetten van een
milieuzorgsysteem bij (gemeen-
telijke) bedrijven
Uitvoeren van energie en afval-
onderzoek

aanleg van kikkerpoelen
milieuvriendelijk onderhoud
van plantsoenen

vaste afstanden tussen bedrij-
ven en gevoelige bestemming
(zoals woningen) hanteren

voorlichting over beperking var
autogebruik
tariefactie openbaar vervoer

toepassing van zonnecollecto-
ren stimuleren
voorlichting over energiebespa-
ring in huishoudens

PROCEDURE
Het ontwerp-plan ligt voor inspraak ter inzage van 8 september tot 6 oktober 2000. Gedurende die ter-
mijn kunt u uw zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Vervolgens worden de
reacties verwerkt. Op 31 oktober worden de naar aanleiding van de inspraak al dan niet gewijzigde
stukken opnieuw in het college van burgemeester en wethouders besproken. De commissies voor mi-
lieu van de drie gemeenten adviseren over het Milieubeleidsplan en de gemeenteraden stellen het
plan vervolgens vast.

HONDENPOEP

R U M

DIE TROEP.'!

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

Veekrs 'Dance 9dasters
Tramstraat 37-39 te Lochem,

Tel.: 0573 - 25 18 36

Wij geven les in:
Lochem,
Laren,

Borculo,
Vorden,
Ruurlo

en
Geesteren

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

8 september vrijdagavond

PERFECT SHOWBAND
9 september zaterdag

THE FLAMINGO'S
10 september zondag

PERFECT SHOWBAND
's avonds

Café-Restaurant 'De Keizerskroon', Dorpsstraat 15, 7261 AT Ruurlo, Tel.: 0573-451416

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

DAN ZIJN WIJ VAST OP ZOEK NAAR JOU!
Interesse ... reageer dan snel.

Schrijf je sollicitatiebrief naar: Drogisterij Ten Have, t.a.v. de heer H. ten Have,
Dorpsstraat 31
7261 AV Ruurlo* - Of bel: 06-10365685

* i.v.m. foutieve postcodevermelding in vorige advertentie, gaarne opnieuw reageren.



Aanbiedingen wand-
en vloertegels

door de

VLOERTEGELS IA/ANDTEGELS

Type Aeris
Kleur brons/groen, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,-
Nu per m2 slechts

30 go*.9^ff^r\f

Wit grijs marmer struktuur,
formaat 20 x 25 cm.
Normaal 40,95
Nu per m2 slechts

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

j„ hoort er ste*
moer van/

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURI.O
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21 .OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

23,90

Type Fastos
Kleur crème, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,-
Nu per m2 slechts 39.9O

Wit pergamon marmer struktuur,
formaat 20 x 25 cm.
Normaal 40,95
Nu per m2 slechts 29.90

Type Kosmos
Kleur oker/terra, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,-
Nu per m2 slechts 39.9O

Wit pergamon marmer struktuur,
formaat 15 x 20 cm.
Normaal 42,40
Nu per m2 slechts 29.9O

Type Aidesia
Kleur zwart perfier, formaat 30 x 30 en
20 x 20 cm.
Normaal 39,90
Nu per m2 slechts

Beige struktuur, formaat 20 x 25 cm.
Normaal 37,80
Nu per m2 slechts 26,90

Nutsfloralia in het
teken van "FEEST"
Van vrijdagavond 15 september tot
zondag 17 september wordt in het
Dorpscentrum te Vorden de 75e
Nutsfloralia gehouden.
Dit jaar is er gekozen voor het the-
ma "FEEST". Een onderwerp voor
klein en groot dat zeer aanspreekt
en waar veel mee gedaan kan wor-
den. Kinderen en volwassenen
kunnen hun stekplant, versierd
speelgoed, bloemstukken enz.,
kortom alles wat met bloemen en
planten te maken heeft, donder-
dag 14 september inleveren.

29.9O

29,90

Type Diaspio
Kleur grijs perfier, formaat 30 x 30 en
20 x 20 cm.
Normaal 39,90
Nu per m2 slechts

Type Borgio
Formaat 25x25 cm.
Nu per m? slechts

Vloertegel. Formaat 10 x 20 cm.
Lichtgrijs.
Nu per m2 slechts

Grijs struktuur, formaat 20 x 25 cm.
Normaal 37,80
Nu per m2 slechts

Tijdens de tentoonstelling zijn er
werken te zien van cursisten die
les hebben gehad van mevr. Willy
Kip. Bloemist Davorta en de Vor-
dense tuin zijn ook vertegenwoor-
digd. Tijdens de tentoonstelling
zullen er demonstraties gegeven
worden van het iets maken van
spekstenen. Bep Dijkman laat ei-
gen werk van beton/hout zien.
Vereniging Oud Vorden is ook aan-
wezig. Alle medewerkers hopen
dat de schooljeugd hun stekplant
inlevert en op veel deelname van
ingezonden bloemstukken. Tevens
hopen de medewerkers van Flora-
lia op uw bezoek tijdens de ten-
toonstelling.

26,90

Alle prijzen zijn incl. btw.

Levering alleen rechtstreeks aan particulier.

22.9O

BouwCenteriHCI
Bouw/Center HCI Hengelo Gld.

Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl. Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21,00 uur
zaterdag 08.00- 16.00 uur

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Een reis 'naar
binnen' bij het
Speyerinstituut
De diverse trainingen en therapi-
eUen voor persoonlijke groei en
bewustwording op het Speyerinsti-
tuut te Mariënvelde, aan de
Scheiddijk 15, zijn weer gestart.
Zo is er de intensieve Speyerthera-
pie, die tien dagen duurt, en speci-
fiek bestemd is voor mensen die
met steeds terugkerende emotio-
nele klachten zitten en niet begrij-
pen waarom ze toch zo doen.
Daarnaast geeft Adriaan Lodders
ook afzonderlijke sessies regressie
of reiki. Hij is beroepslid van het
Nederlands Verbond voor psycho-

logen, psychotherapeuten en ago-
gen (NVPA). Zijn vrouw die klassiek
homeopaat is en beroepslid van de
NVKH, werkt ook vanuit het insti-
tuut. Zij zijn bereikbaar onder
tel.nr. 0573-161615.

Opening
Handbalseizoen
Vanaf 12 september begint Hand-
balvereniging Blauw-wit weer met
de trainingen. Er wordt getraind
op dinsdagavond, dit is voor de
jeugd vanaf 13 jaar en senioren.
En op vrijdagavonden dit is voor
jeugd t/m 9 jaar en jeugd t/m 12
jaar. Iedereen is van harte welkom
om aan de trainingen deel te ne-
men.

SUPERMARKT

KOGELMAN
Borculoseweg 1 7261 BG Ruurlo
TEL 0573 - 45 35 52

Opgeteld de beste!

Wij zoeken een:

voor op de 'verslijn' voor 24 è 32 uur per week.

De verslijn beslaat de afdelingen brood/kaas en

vlees/vleeswaren.

Wil je graag in een service-gerichte supermarkt

werken, Bn ben je ...

- enthousiast

- klantvriendelijk

- collegiaal

- zelfstandig

- en niet bang om de handen uit de mouwen te steken

Dan nodigen wij je van harte uit binnen 2 weken na het

verschijnen van deze advertentie schriftelijk te
solliciteren.

Plusmarkt Kogelman

t.a.v. Thom Kogelman

Borculoseweg 1

7261 BG RUURLO



Nieuwstad 32,7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

\7/^\ïT Flp NI Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00^12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
STIC H TIN G geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
W E L Z I T N Tiet ouderenbeleid in het algemeen*
O U D E R E N

AAN DE SENIOREN VAN 80
JAAR EN OUDER IN VORDEN

Zelfstandig blijven wonen en je-
zelf prima kunnen redden
Dat is de wens van iedereen. Maar
met het ouder worden nemen de
ongemakken soms toe.
Misschien gaat de gezondheid ach-
teruit. Het huishouden doen gaat
niet meer zo gemakkelijk.
De kring van vrienden en beken-
den wordt langzaam aan kleiner.
De behoefte aan hulp neemt toe.
Dan is het goed te weten dat er ve-
le mogelijkheden zijn om u te on-
dersteunen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Belangrijke
voorzieningen die u helpen zelf-
standig te leven, zo lang mogelijk,
zo goed mogelijk.
Maar vaak is het moeilijk uw weg
te vinden in al die regels. Dat is erg
jammer, want ze zijn juist voor u
bestemd. Daarom wil de Stichting
Welzijn Ouderen u helpen.
In oktober/november aanstaande
starten we met het zogenaamde
"huisbezoek". Dan komen onze
voorlichters bij senioren van 80
jaar en ouder aan huis om alles uit
te leggen. Zij willen iedereen graag
informeren over alle regelingen,
van begin tot eind, helder en dui-
delijk.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over
voorzieningen voor hulp en zorg,
over wonen, over mogelijkheden
voor contacten en vrijetijdsbeste-
ding. Ook komen de bijzondere
bijstand en kwijtschelding van ge
meentelij ke belastingen aan de or-
de.
Mensen die de leeftijd van 80 jaar
nog niet hebben bereikt en die
toch graag voor een dergelijk be-
zoek in aanmerking zouden wil-

len komen, kunnen contact opne-
men met de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden, tel 553405

OPEN TAFEL IN VORDEN
Al enige jaren verzorgt de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden in
samenwerking met de Stichting
Ouderenzorg Vorden-Ruurlo een
Open Tafel.
Een Open Tafel is een project waar-
bij ouderen (vanaf 55 jaar) de gele
genheid wordt geboden tegen
kostprijs een warme maaltijd te
gebruiken in gezelschap van ande
ren.
Een warme maaltijd doet een
mens goed, maar toch komen
vooral alleenstaanden er vaak niet
aan toe voor zichzelf te koken:
"Al dat werk en dan ook nog in je
eentje aan tafel!"
Vaak stelt men zich tevreden met
een boterham met "iets er bij".
Toch is het belangrijk lx per dag
een warme maaltijd te gebruiken.
Het is zoiets als een opkikkertje;
denk maar eens aan het effect van
een lekker kop soep!
Het is natuurlijk mogelijk om een
warme maaltijd thuis te laten be
zorgen, maar gezelschap aan tafel
is dikwijls niet te regelen. De Open
Tafel is nu juist georganiseerd om
ouderen te voorzien van beide za-
ken: een goede maaltijd en de ge
legenheid om anderen te ontmoe
ten.
In Vorden zorgt "de Wehme" voor
de maaltijden en voor de zaal waar
gegeten kan worden en de vrijwil-
ligers van de SWOV zorgen voor
netjes gedekte tafels, het rond-
brengen van het eten en voor de
gezellige sfeer tijdens de maaltijd.
De betaling geschiedt door bon-
nen, die van ma. t/m vrijdag a f.

9,25 te koop zijn aan de balie.
De keuken rekent erop dat bij ver-
hindering een opgave wordt afge
meld aan de balie van de Wehme.
Mocht U meer informatie willen
of voor uw vrienden of kennissen
meer informatie dan kunt U altijd
terecht bij de Stichting Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32, tel.
553405.

HOBBYISTEN IN VORDEN
KUNNEN WEER AAN DE
SLAG
Vanaf 4 september 2000 kunnen
55-plussers hun beschikbare vrije
tijd weer invullen met een leuke
bezigheid. Alleen of samen met
anderen kan een hobby worden
uitgeoefend, zoals; pitrieten, pa-
pierbewerken, houtbewerken
(construeren, zagen, draaien), mo-
delbouw, electrisch figuurzagen
(hout, kunststof, naar eigen ont-
werp of volgens tekenvoorbeeld),
schilderen (tekenen, op papier,
hout, porselein), koper/zink en
draadwerk (eigen ontwerp, const-
rueren, knippen, solderen, bewer-
ken).
De hobbyruimte is in de kelder
van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 te Vorden en is geopend op
maandag-, woensdag en donder-
dagmorgen van 9.00 uur tot 12 00
uur.
De heren Bekman, Brouwer, Brug-
gert en Luichies zijn aanwezig om
u te ontvangen en eventueel te on-
dersteunen. Er is niet alleen een
goede werkruimte beschikbaar,
maar ook allerhande gereedschap,
groot en klein, waardoor men in
staat is een hobby te beoefenen
waar thuis niet de mogelijkheid
voor is.
Deelnamekosten bedragen f 3,00

per morgen incl. koffie. Materiaal-
kosten zijn voor eigen rekening.
Heeft u thuis weinig ruimte of
geen plaats? Heeft u niet het beno-
digde gereedschap? Zoekt u soci-
aal contact?
Kom eens kijken of bel voor eerste
informatie met de coördinator
van de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, mevr. Louise van Uden tel.
55 34 05.

OPROEP AAN ALLE MANTEL-
ZORGERS IN OOST-GELDER-
LAND!
Als voorbereiding op de Dag van
de Mantelzorg op 10 november
2000 willen we alle mantelzorgers
in Oost-Gelderland oproepen ons
te helpen met de voorbereiding
van deze dag.
Het plan is enkele gezamenlijke
schilderijen te maken, waarin u
uw wensen en ideeën aangeeft
over wat u belangrijk vindt in de
zorg die u geeft. Hoe ziet een
ideale dag er uit voor u en voor
degene die u verzorgt? Wat zou er
nodig zijn om uw "zorglast" te ver-
lichten? De schilderijen worden
op 10 november ten toon gesteld
en worden vervolgens aangeboden
aan politici of andere beleidsma-
kers die invloed hebben op de po-
sitieverbetering van mantelzor-
gers. Op deze wijze willen we aan-
dacht vragen voor de kostenloze
en vaak onzichtbare hulp die door
mantelzorgers geboden wordt.
U kunt zich voor een ochtend,
middag of avond (in augustus of
september) opgeven om mee te
werken aan het "Mantelzorgschil-
derij". Daarvoor hoeft u niet mooi
te kunnen tekenen of schilderen.
Een opstel, gedicht of collage ma-
ken is ook mogelijk.

Is uw belangstelling gewekt?
Bel voor meer informatie naar de
leden van de werkgroep die de
Dag van de Mantelzorg Oost-Gel-
derland organiseren:

Steunpunt Mantelzorg Oost-Gel-
derland, Anita Smeets, tel.: 0544-
482323
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelde
reland. Karen Bresser, tel.: 0314-
376426
Zorggroep Oost-Gelderland, Marjo-
lein de Bruin, tel.: 0314-376428
Steun- en informatiepunt Mantel-
zorg Doetinchem, Mieke Frenc-
ken, tel.: 0314-341919

Voor informatie kunt u terecht
bij de Stichting welzijn Oude-
ren Vorden. Tel. 553405. Kan-
toor is geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur.

TRAINING VRIJWILLIGERS
VOOR HUISBEZOEK 80 +
De Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den houdt op 14, 21 en 28 sep-
tember a.s. een training voor de
vrijwilligers die als voorlichter de
80 + te bezoeken. Zij zullen aan de
hand van een aantal vragen peilen
aan welke informatie de ouderen
behoefte hebben. Hierover zullen
zij het nodige vertellen en boven-
dien laten zij een pakketje met in-
formatiemateriaal achter zodat
men na het bezoek alles nog eens
rustig kan bekijken.
De vrijwilligers ontvangen een in-
formatiemap, die kan dienen als
naslagwerk als de vrijwilliger op
bezoek gaat.

De training aan de vrijwilligers
wordt gegeven door deskundigen.
Dit houdt in dat zij door informa-
tieverstrekkers van verschillende
instellingen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn worden gean-
formeerd over de mogelijkheden
aan voorzieningen en activiteiten.
Het gaat om een eenmalig bezoek
aan enkele ouderen die u dan toe
gewezen krijgt. De tijd kunt u zelf
indelen.
U kunt zich alsnog aanmelden bij
Stichting Welzijn Ouderen voor 9
september a.s., Nieuwstad 32, td.
nr. 55 34 05.

Expert Eliesen geeft reis
naar Parijs!!!

Mevrouw van Hamond uit Vorden
ontvangt uit de handen van be
drijfsleider Mathijn Eliesen van
Expert Eliesen Zutphen de reis

naar Parijs. Mevrouw van Hamond
ontving deze prijs naar aanleiding
van haar ingezonden EXPERT slag-
zin. Van Mathijn Eliesen ontving

ze ook nog zakgeld voor de te ma-
ken reis. Zo ziet u maar weer dat
Expert Eliesen ook expert is in
weggeven van prijzen.

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: ^

De Wehme
7 Bejaardenkring: Dorpscentrum
7 HVG dorp Vorden: fietstocht
9 VW: Open Monumentendag

10 VW: Open Monumentendag
10 VRTC najaarstocht
10 Fietstocht van Kranenburgs Be

lang
11 Bridgeclub Vorden:

Dorpscentrum
12 ANBO: dagfietstocht, vertrek

vanaf Kerkplein
13 NBvP: "Vrouwen van Nu'
13 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
14 Bridgen in Dorpscentrum, org.

De Wikke
15 Nutsfloralia: bloemententoon-

stelling
16 Nutsfloralia: bloemententoon-

stelling
16 Klein Axen: workshop

17 Nutsfloralia: bloemententoon-
stelling

17 Fietstocht Linde
17 HSV De Snoekbaars: senioren-

wedstrijd
18 Bridgeclub Vorden:

Dorpscentrum
19 KBO Soosmiddag
20 NBvP: fietstocht
20 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
20 Welfare Najaarscontactmiddag

Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Toneelavond Linde
21 Bridgen in Dorpscentrum, org.

De Wikke
22 Vogelschieten linde
23 Volksspelen, slotbal Linde
24 HSV De Snoekbaars: leden-

wedstrijd Vorden/Hengelo
25 Bridgeclub Vorden:

Dorpscentrum
27 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
28 PCOB:'Weer en Natuur'
28 HVG dorp Vorden: samen met

HVG Ünde
28 Bridgen in Dorpscentrum, org.

De Wikke
30 Sursum Corda: limonadecon-

cert in het Dorpscentrum



Schildersbedrijf Boerstoel inspecteert kosteloos uw huis:

Hef Huis Schilder Plan,
de beste investering in uw huis.

Wie zelf al eens z'n huis van top tot teen in de verf heeft gezet, kan
beamen dat dat veel tijd en vakmanschap vergt. En dat er vaak hals-
brekende toeren uitgehaald moeten worden om hooggelegen delen
toch goed te behandelen. Laat het over aan de vakman . . . die
camoufleert geen slechte plekken, maar voorkomt ze! En zorgt
ervoor dat ü ontspannen kunt genieten van uw vrije tijd. Want, met
het Huis Schilder Plan is de duurzaamheid van het schilderwerk
gegarandeerd.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Vraag bij ons een
brochure met de
aantrekkelijke
mogelijkheden van het
Huis Schilder Plan.

hi LJ i cd \/ < rgi

Bij ons bent u aan het
juiste adres voor uw uiterlijke
verzorging.
Zowel voor dames a/s heren.

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. 0575-551423

Schoonheidssalon Tel. 0575-552033

J E M A A K T H E T M E T F I X E T ;

BARENDSGN
SLEUTELSPECIALIST • TUINMEUBELEN • IJZERWAREN
• HAARDEN EN KACHELS • GEREEDSCHAPPEN •
HOUT EN PLAATMATERIAAL • MOTORMAAIERS • VERF
EN VERLICHTING

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of
0575-551519

van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN, FIJN VOOR DE OUDERS!

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 0575-552159/551261

KIN DER-RESTAURA NT

juwelier j opticien

VORDEN

CONTACTLENZEN
• hard • zacht • jaarsysteem • halfjaarsysteem
• maandlenzen • daglenzen • dag- en nachtlenzen
• lenzen met een leesdeel

Natuurlijk bij uw vakman - opticien!

Zutphenseweg 7 • Telefoon 551505

Onze nieuwe najaarscollec-
tie hangt weer voor u klaar.
Laat u verrassen door een compleet ander
modebeeld bij

Raadhuisstraat 2, Vorden, telefoon 0575-
552124

Fashion
actuele en betaalbare mode

voor het hele gezin

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden • Tel. 0575-556289
Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannenkoek van de

Achterhoek!
'feestjes • recepties • vergaderingen • buffetten

Iedereen die een eigen huis
heeft, krijgt er automatisch
mee te maken: het onderhoud
van de buitenkant van de wo-
ning. Vaak proberen we het
schilderen van de kozijnen,
overstekken en dakgoten nog
een paar jaar uit te stellen. Al is
het alleen maar om de kosten.
"Maar in de praktijk ben je dan
veel duurder uit", zegt Johan
Boerstoel van het gelijknamige
schildersbedrijf in Vorden.

Johan en zijn zoon Dick Boerstoel
kunnen het weten. Dagelijks ko-
men ze bij klanten thuis om te kij-
ken wat er aan de woning gedaan
moet worden. "Achterstallig on-
derhoud is zonde van het geld",
zegt Dick Boerstoel. "De mensen
kunnen veel beter een onder-
houdsplan door ons laten opstel-
len. Het voordeel van planmatig
onderhoud is datje de kosten over
meerdere jaren kunt uitsmeren en
niet alles in één keer hoeft te doen.
Bij achterstallig onderhoud daar-
entegen lopen de kosten enorm
op. En daar zit niemand op te
wachten".

Als extra service komt schildersbe-
drijf Boerstoel vervolgens om het
jaar gratis de woning inspecteren.
"Samen met de klant bekijken we
dan wat er gedaan moet worden.
Op die manier loop je dus ook in
de toekomst niet tegen achterstal-
lig onderhoud op". Voor eigenaren
van woningen die vijftien jaar of
ouder zijn geldt er sinds dit jaar
nog een voordeeltje. Zij betalen
niet meer het hoge BTW-tarief van
17,5 procent maar hoeven slechts 6
procent BTW over het totaalbe-
drag te betalen. En dat is natuur-
lijk mooi meegenomen!

WINTERKORTING
De winter wordt door veel mensen-
gebruikt om het huis eens van bin-
nen op te knappen. Door de schil-
ders in Nederland wordt dit nog
eens extra gestimuleerd met een
vorstelijke winterkorting. Ook
schildersbedrijf Boerstoel uit Vor-
den doet hieraan mee. Van half ok-

tober tot en met de derde week
van maart ontvangen particulie-
ren een korting van 50 gulden per
man per dag. Deze premie geldt
voor particulieren bij een op-
dracht van minimaal drie manda-
gen. Voor bedrijven bedraagt de
korting 25 gulden per man per
dag.

Volgens Johan en Dick Boerstoel is
de consument vergeleken bij tien
jaar geleden veel kleurbewuster.
"Daar werd vroeger veel minder
naar gekeken", aldus Johan Boer-
stoel. "Als het er maar weer schoon
en fris uitzag. Dat was toen het
uitgangspunt. Tegenwoordig zijn
de mensen veel kleurbewuster".

Door middel van documentatie
van verffabrikanten, het lezen van
vakbladen en het bezoek van beur-
zen blijven Johan Boerstoel en zijn
zoon Dick op de hoogte van alle
nieuwe trends op het gebied van
woninginrichting.
Dick Boerstoel: "Je ziet dat de con-
sument steeds beter op de hoogte
is van de vele mogelijkheden als
het gaat om verf, kleurencombina-
ties, behang en woninginrichting.
Denk alleen maar aan de vele
woonprogramma's op televisie en
de talloze woonbladen die er zijn.
Om de consument goed te kunnen
adviseren moeten wij dus precies
weten wat de nieuwste trends en
mogelijkheden zijn".

KLEUREN
Als we kijken naar de modekleu-
ren voor binnenshuis dan zien we
dat bruin en beige het nog steeds
erg goed doen. Vaak in combinatie
met bijvoorbeeld grijs, violet of
donkerblauw. "Eigenlijk kun je
met de huidige modekleuren alle
kanten op", zegt Dick Boerstoel.
"De mensen moeten gewoon maar
eens bij ons binnenlopen en dan
informeren we ze graag wat de
mogelijkheden zijn".

De winkel van schildersbedrijf
Boerstoel is gevestigd aan de
Dorpsstraat 7-9 in Vorden, tel.
0575-551567.

9-10 september: Open Monumentendag Vorden
15-16-17 sept.: Bloemententoonstelling Nutsfloralia
17 september: Koopzondag Vorden
17-21-22-23 sept.: Volksfeest Ünde

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22



VIZIER OP VORDEN
Grote collectie outdoor-kleding bij Martens in Vorden:

Wie op de Country Living Fair
in Vorden is geweest, heeft de
modeshow van de firma Mar-
tens vast en zeker gezien. Enke-
le maanden geleden heeft het
bedrijf haar kledingcollectie
voor - zoals ze dat zelf zegt - de
buitenmens flink uitgebreid.
Nieuw in het assortiment van
jacht- en wapenhandel Martens
is de moderne dameskleding in
countrystijl zoals die vorige
week op de Country Living Fair
werd geshowd.

Rust en buitenleven, dat is de
trend. Het pure genieten staat
daarbij voorop. Genieten van de
vrije tijd, al wandelend in de na-
tuur op zoek naar het avontuur
van het buitenleven. Of juist ge
nieten dichtbij huis; in de bloeien-
de tuin die zorgt voor een rust-
punt of gewoon in huis, waar de
natuur naar binnen is gehaald.

Alle ingrediënten van dit 'buiten-
gewoon' genieten waren dit jaar
weer aanwezig op de Country en
Living Fair. En daar mocht de fir-
ma Martens uit Vorden met alles
op het gebied van outdoor natuur-
lijk niet ontbreken.

Jacht- en wapenhandel Martens is
al sinds jaar en dag gevestigd aan
de Zutphenseweg 9 in Vorden.
Martens en jacht zijn bijna syno-
niem. Helaas is 'de jacht' in deze
moderne tijd een discutabel be-
grip geworden. Vandaar dat eige-
naar Bennie Bats liever spreekt
over natuurliefhebbers.

Voor natuurliefhebbers heeft Mar-

tens een breed assortiment artike-
len in huis. Wat dacht u van wan-
delschoenen van merken als Regi-
netta en Meindl. Meindl is een
schoenenfabrikant die uitsteken-
de kwaliteit levert voor een redelij-
ke prijs. Vandaar dat dit merk al ja-
ren wordt gevoerd.

Ook Fleece is de laatste jaren een
vele verkocht artikel, met name de
jassen - gevoerd en ongevoerd - en
de truien zijn erg gewild. Knicker-
brockers zijn lang niet overal meer
te koop, maar in Vorden ontbre-
ken ze niet in de schappen. Even-
als de bijbehorende kousen.

Nieuw in het assortiment is de da-
meskledinglijn van Jerry Wil-
liams: comfortabel zittende kle-
ding in country stijl. Linnen voor
in de zomer en wollen kleding
voor als het buiten wat kouder
wordt.

JACHT
Naast kleding heeft Martens na-
tuurlijk ook alles in huis als het
gaat om jacht- en schietsportwa-
pens. Ook luchtbuksen en lucht-
pistolen ontbreken niet. En dat
geldt ook voor de daarbij horende
kogeltjes, schietkaarten en schiet-
kastjes.
En een goede verrekijker? Ook
daarin kan men u advies geven.
Duur hoeven deze niet te zijn. Een
verrekijker is er al vanaf 89 gul-
den. Bresser, Simmson, Steiner en
Jenoptik zijn goede en betrouwba-
re merken.

De firma Martens is gevestigd aan
de Zutphenseweg 9 in Vorden, tel.
0575-551272.

Verrekijkers
in alle soorten en maten van de merken Steiner, Bresser,
Bushnell.

Prijzen vanaf f49,- (8 x 21)

artens
steeds doeltreffend!

Fa. Martens
Zutphenseweg 9
Vorden
Telefoon 0575-551272

Mand met bolchrysant
alleen de bolchrysant kost normaal al f 14,95 en
uw GardenMaster zet hem ook nog eens in zo'n
decoratieve mand.

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: 0575-553671 Combiprijs Masterstunt 12,95

Visser-
M O D E

MODE-AGENDA

V( «RA SSEND VE

Burgemeester Galléestraat 9
Vorden, tel. 0575-551381

6 + 7 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER
15 SEPTEMBER
17 SEPTEMBER

INFO:

MODESHOW
SENIORENSHOW
KINDERMODESHOW
KOOPZONDAG
0575-551381

DE Fl ETSSPECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS

HUURFIETSEN
550,(

1 seizoen gebruikt
vanaf

00

Uitvoering: remnaaf en 3 versnelling
trommelremmen
De merken: Gazelle, Union, Vico

Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden

Tel. 0575-554195

Dagelijks geopend van
11.00-20.00 uur

Fietsers, wandelaars, opgelet
Ons pannenkoekhuis heeft en krijgt een nieuw £
fietspad voor de deur.
Dat 'vieren' wij!
Komt u op de fiets of wandelend in de maand
september bij ons eten,
uw 2e kopje koffie of thee gratis

Wij halen de
bezem erdoor

op 14-15-16-17
september!

Chipknip

I SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS (0575) SS 35 86

TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden

Tel. 0575-553006
Beatrixplein 6
7031 Al Wehl

Tel. 0314-681378



Bekijk het maar...

...bij www.vruggink.nl
Het adres waar service nog heel gewoon is.

AUTOBEDRIJF VRUGGINK Halseweg 39, 7025 ET Halle, (03M) 63 13 9G

40 Plussers
kwamen flink aan
hun trekken
Ondanks de soms hevige plensbui-
en is het 40 Plus Weekend dat na-
mens de VAMC "De Graafschaprij-
ders" door Elly Kempers en Anton
Wolsheimer werd georganiseerd,
een succes geworden. De deelne-
mers kwamen vanuit geheel Ne
derland naar Vorden toe om hier
enkele leuke dagen door te bren-
gen.

De eerste deelnemers arriveerden
in de loop van vrijdag in het buurt-
schap Medler waar gelegenheid
was geschapen om een tentje op te
zetten. Zaterdagmiddag stond er
een toertocht door de Achterhoek
op het programma. De lengte be
droeg 120 kilometer. Na een geza-
menlijk diner in 't Wapen van het
Medler" was er s'avonds in dezelf-
de locatie een gezellig samenzijn
gepland.

Alvorens de deelnemers in de loop
van zondagmiddag weer op de
motor huiswaarts keerden, stond
er s'morgens een partijtje kloot-
schieten op het programma. Daar-
voor was een parcours uitgezet
van circa 5 kilometer. Volgend jaar
staat de 20e keer een dergelijk 40
Plus weekend op het programma.
Dat wordt in het eerste of tweede
weekend van september gehou-
den.

Los van het 40 plus weekend orga-
niseerde "De Graafschaprijders"
zondagmiddag een toertocht met
een lengte van 200 kilometer. De
tocht voerde de circa 30 deelne-
mers door het Montferland en de
Achterhoek.

Hengelsport

Robert Norde
jeugdkampioen
"De Snoekbaars"
Robert Norde is erin geslaagd om
jeugdkampioen te worden van de
Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars". De tweede plaats
was voor Rob Ilbrink, 3 Stef Go-
tink, 4 Rik Velhorst, 5 Luuk Heuve
link. Aan de laatste wedstrijd na-
men 13 jongelui deel die geza-
menlijk 267 vissen vingen. De uit-
slagen: l Rob Ilbrink 47 stuks- 440
cm, 2 Stef Gotink 39 stuks- 363 cm,
3 Robert Norde 31 stuks- 298 cm, 4
Wouter Heuvelink 29 stuks- 279
cm, 5 Rik Velhorst 22 stuks- 241
cm.

De senioren hielden twee wedstrij-
den. Aan de voorlaatste wedstrijd
namen 13 personen deel die 30 vis-
sen vingen met een totale lengte
van 570 cm. De uitslagen waren: l
V. Eijkelkamp 4 stuks-103 cm, 2 J.
Groot Jebbink 5 stuks- 90 cm, 3 R.
Golstein 4 stuks- 75 cm, 4 H. Gol-
stein 4 stuks- 67 cm, 5 D. Huetink
2 stuks- 62 cm.

Tijdens de laatste wedstrijd werd
er 4900 gram vis gevangen. Uitsla-
gen: l R. Eijkelkamp 3300 gram, 2
J. Groot Jebbink 660 gram, 3 D.
Weustenenk 500 gram, 4 D. Hu-
etink 340 gram, 5 V. Eijkelkamp
100 gram.

Zwemsport

Diplomazwemmen
"In de Dennen"
Afgelopen weekend vond in het
zwem- en recreatiebad "In de Den-
nen" het voorlaatste diploma-
zwemmen plaats. Onder leiding
van Ernst Jan Somsen werd er af-
gezwommen voor de zwemdiplo-
ma's B en C; zwemvaardigheid l
en 2; plankspringen en tenslotte
voor het snorkeldiploma l t/m 3.
In totaal namen er 24 candidaten
deel die allen slaagden.

Zwemvaardigheid I: Leonie Masse
link, Anne Gudde, Natasja Pen-
nings, Annie de- Klein, Evie de
Klein, Loes en Bram Klein Hane
veld, Sharon Roelvink.
Zwemvaardigheid II: Anne Gudde,
Natasja Pennings, Evie de Klein,
Loes en Bram Klein Hanveld, Karin
Kamphuis.
Diploma "C": Mark ten Wolde. Di-
ploma "B":Jurgen Wubs.
Snorkeldiploma 1,2,3: Jitske Win-
kels, Mathijs v.d. Logt, Lise Elbrink.
Snorkel I: Francis ten Broeke. Snor-
kel 3: Freek de Klein.
Snorkel A en B: Martine Slutter,
Marloes Wullink, Sophie Wullink,
Dorine Ringlever, Manon Groot,
Hanneke Kamphuis.
Snorkel A,B,C: Inge Klein Hane
veld; Michiel Gudde slaagde voor
de diploma's snorkel 1,2,3AB,C
en het diploma plankspringen.

Mirjam Heuvelink begeleidde de
candidaten op de verschillende on-
derdelen. Het examen vond plaats
onder het toeziend oog van Martin
Westerik. Het allerlaatste diploma-
zwemmen in dit seizoen vindt
plaats op woensdag 6 september.
Dan wordt afgezwommen voor het
zwemdiploma A, B en C.

Deze week is het bad voor het
laatst open gesteld. Men kan dan
tevens zoon of dochter opgeven
voor de zwemlessen voor het sei-
zoen 2001. Tevens bestaat dan nog
de mogelijkheid om tot en met
zondag 10 september, wanneer
het bad wordt gesloten, het en-
quêteformulier in te leveren. In-
dien men nog geen enquêtefor-
mulier heeft ontvangen, dan is de
ze nog verkrijgbaar aan de kassa
van het zwembad.

Duivensport

PVVorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
het afgelopen weekend met hun
duiven deelgenomen aan de wed-
vlucht vanaf Strombeek over een
afstand van circa 200 kilometer.
Onder weg fikse buien waardoor
het een lange "openstaande"
vlucht werd. De uitslagen waren:
H. Eykelkamp l, 3, 5, 7, 8, 14, 17;
Roy Eykelkamp 2; A en A Winkels
6; J. Meyer 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20;
W.Oldenhave 13, 16; H.Stokkink
18.

Zij spanrace
Assen/Gedinne
De heren Verweij meren en Kruip
hebben afgelopen weekend in As-
sen gereden om het WK, ze reden
hier met een wildcard. In de trai-

ning wisten zij een 15e tijd neer te
zetten. Tijdens de wedstrijd reden
Webster/Woodhead tot de laatste
ronde aan kop. Totdat Webster in
de laatste ronde, voor de hoofdtri-
bune zijn bakkenist verloor.
Hierdoor wisten Steinhausne/Par-
zer de winst te behalen. Als 2e ein-
digde Klaffenböck/Hanni. Beste
Nederlanders waren vader en
zoon Gils met een uitstekende 4e
plek. Wim en Koen wisten een ver-
dienstelijke 4e plek te behalen,
niet gek als je bedenkt dat dit hun
2e WK wedstrijd was.
In het Belgische Gedinne werden
de heren vorige week overigens 4e
in de strijd om het Belgisch Kam-
pioenschap.

Wielersport

RTVVierakker-
Wichmond
AFSLUmNGSWEDSTRIJD OP
ZONDAG 17 SEPTEMBER
De RTVVierakker-Wichmond or-
ganiseert voor de 20e keer de Wie
lerronde van Hengelo (Gld.). Dit is
de afsluiting van het Gelders weg-
wielerseizoen. Aan het begin van
de middag wordt er een Rabo Dik-
ke Banden-race verreden voor de
jeugd t/m 13 jaar. Inschrijving kan
bij "de Egelantier" of via inschrijf-
formulier bij de Regio Raboban-
ken.
's Middags starten Veteranen 50+
voor een 50 km wedstrijd, Sport-
klasse B/Veteranen ook 50 km wed-
strijd en Sportklasse A rijdt een
wedstrijd van 60 km.
Vele RTV-ers zullen aan het vertrek
staan. Op zaterdag 2 september re
den de TRV-ers in een verregende
cours te Warnsveld. Bij de Sport-
klasse A behaalde Reijnold Harm-
sen uiteindelijk een 15e plaats en
Peter Makkink een 17e plaats. Win-
naar werd Jan v. Oostrem, de Weh-
kamp marathonschaatser uit
Schalkhaar.
Bij de Veteranen reed Rudi Peters
naar een 6e plaats, het maximaal
haalbare in een jammer genoeg
verregende cours. Winnaar werd
Barend Verhagen uit Woerden.

Bridge Club
Vorden
Bridge Club Vorden start het win-
terseizoen met een kennisma-
kings/inspeelavond, voorafgegaan
door een korte vergadering op
maandagavond 11 september in
de bovenzaal van het Dorpscen-
trum. De bridgeclub is een gezelli-
ge niet-rokers club (roken is alleen
mogelijk beneden bij de bar, vóór
en na het bridgen en tijdens de
pauze) die ca. 50 leden telt, maar
men zou er graag nog wat nieuwe
leden bij willen zien. Dus als men
belangstelling heeft, kom gerust
eens kijken, speel een paar avon-
den mee en besluit dan wel of niet
mee te doen.
Mensen die het bridgen graag wil-
loen leren zijn ook welkom. Mevr.
Hendriks en mevr. Vruggink star-
ten half september met bridgeles-
sen. Men kan bellen onder no.
55 24 86 of 55 24 98.

BZR Vorden
Start van het elfde seizoen op
woensdag 13 september en vervol-
gens iedere woensdagmiddag in
het Dorpscentrum zaal "'t Stam-
pertje". Inlichtingen tel. 55 28 30.

ANBO Vorden
De Anbo Vorden organiseert dins-
dag 12 september de laatste fiets-
tocht van dit zomerseizoen. Het
wordt een tocht die de liefhebbers
van natuur en avontuur verder zal
voeren dan de dagelijkse woonom-
geving. Waar de fietstocht naar toe
gaat blijft vooralsnog geheim. Wel
is het vertrek bekend: 's morgens
vanaf het Kerkplein.

Zaterdag 9 september gaat de af-

deling Vorden naar Musissacrum
in Arnhem, waar die dag het 100
jarig bestaan van de landelijke An-
bo wordt herdacht. De bond voor
"50 plussers" werd op 9 september
1900 eveneens in Musis Sacrum
opgericht door G.L Jansen, beter
bekend als publicist Perio. Toen
heette de Anbo nog de "Bond voor
Staatspensionering.

Een eeuw later is de Anbo uitge
groeid tot een bloeiende vereni-
ging met ruim 184.000 leden, over
het hele land verspreid. Op vele
terreinen die 50 plussers belang-
rijk vinden, ontwikkelt de Anbo
activiteiten en heeft zij zich in het
maatschappelijk krachtenveld een
gezaghebbende positie verworven.
Zo verwoordde landelijk voorzitter
M.R. van der Heijden onlangs in
kort tijdsbestek het groeiproces
van zijn jubilerende en springle
vende organisatie.

Tijdens de herdenking aanstaande
zaterdag in Musis Sacrum laat het
organisatiecomite het rijke verle
den via een historisch getinte pre

sentatie de revue passeren. Aan-
sluitend zijn er een aantal gast-
sprekers waaronder Margo Vlie
genthart, staatssecretaris van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; professor dr.
Paul Schnabel, directeur Sociaal
en Cultureel Planbureau en Hedy
d'Ancona, voorzitter van de Stich-
ting Nationaal Comité Dag van
Ouderen.

Geboortek aa rte n

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Appels in de bibliotheek
Het is een wat ongewone combinatie: appels en ander fruit tussen
de boeken in de Vordense bibliotheek. Maar het is zeker een origi-
neel idee: in 'de Galerij', de expositieruimte van de Openbare Bibli-
otheek, zijn zo'n twintig aquarellen te bewonderen die plaatsge-
note Lineke Kekers heeft geschilderd voor het blad 'Landleven'. Il-
lustraties van oude appelrassen en ander fruit dat zo knap en na-
tuurgetrouw door haar is weergegeven datje het bijna in de hand
zou nemen om in het fruit te bijten. Om de aandacht te vestigen op
deze bijzondere expositie krijgen bezoekers van de bibliotheek in
de komende weken een Hollandse appel aangeboden. Appels in de
bibliotheek.

Een van de oude appelrassen die zijn getekend door Lineke Rekers.

Lineke Rekers lijkt een gewone
huisvrouw, echtgenoot van de bij
velen bekende voormalige direc-
teur van de SNS-bank in de Deca-
nijeweg. Ze is moeder van twee
kinderen. Wie met haar praat ont-
dekt daarnaast nog een bijzonder
talent: zelfgemaakte schilderijen
in olieverf en aquareltechniek sie
ren de wanden van haar huis en
de albums met foto's bevatten een
grote verscheidenheid aan illustra-
ties in diverse genres. Veel portret-
ten, enkele treffende landschap-
pen en de reeds genoemde illus-
traties van fruit: veel appelsoor-
ten, peren en pruimen met de
daarbij behorende bloesem. Deze
aquarellen zijn opgenomen in af-
leveringen van het blad 'Landle
ven'.
Een bijzonderheid is nog dat de il-
lustraties van Lineke worden ge
plaatst bij artikelen over oude
fruitsoorten die zijn geschreven
door de Vordense pomoloog Hen-
nie Rossel. De bijdragen van deze
vruchtendeskundige en Lineke sa-
men vormen een waardevolle bij-
drage aan 'Landleven', het tijd-
schrift dat al vele jaren geleden als
eerste de trend naar een landelijke
leefstijl heeft voorzien en met veel
succes dit tijdschrift op de markt
heeft gebracht.

EIGEN WEG
Er is ook in de wereld van ontwer-
pers en schilders de laatste jaren
veel veranderd. Lineke was na haar
opleiding aan de Academie voor
Kunst en Industrie in Enschede

werkzaam in de grafische rich-
ting, was aktief als ontwerpster,
specialiseerde zich op illustratief
gebied en werkte voor diverse re
clamebureaus. De digitale ontwik-
keling van het vak waarbij gra-
fische computer-programma's
steeds belangrijker werden, sprak
haar niet aan. Ze bleef haar hand-
werk trouw, verdiepte haar teken-
stijl en heeft daarin een perfectie
bereikt die velen aanspreekt. Zo
groeit het aantal opdrachten voor
het maken van portretten en haar
werk hangt dan ook in veel huis-
kamers. Ook van haar portretten
zijn in 'de Galerij' enkele voorbeel-
den te zien. Tevens is er, dank zij
de medewerking van de Vordense
brandweer, het bijzonder fraaie
schilderij te bewonderen van de
nieuwe brandweerkazerne dat ze
in opdracht heeft gemaakt.

Het was een goede gedachte van
de leiding van de bibliotheek een
expositie te wijden aan het veelzij-
dige werk van deze Vordense kun-
stenares. De tentoonstelling duurt
van 12 september tot en met 7 ok-
tober; het is ook mogelijk gesig-
neerde afdrukken te kopen van
een aantal aquarellen. En om te
voorkomen dat bezoekers verge
ten een bezoek te brengen aan de
ze bijzondere expositie in 'de Gale
rij' in de bibliotheek is er dus die
appel als herinnering. De Stich-
ting Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' in Vorden zorgde voor
deze attentie en is de mede-orga-
nisator van de tentoonstelling.



Aad Rouwenhorst 25 jaar
bij Duthler-Zutphen

1975

25 Jaar geleden slapte
A;id Rouwenhorst
enthousiast bij ons binnen
a l s verkoper o[) de heren-

nkldiny. In al die jaren adviseerde;

Aad een ieder op een deskundig, sm^ik1. olie
wij/e LMI ontwikkelde zich ;ils een ;t]l-round

verkoper met een warme belangstelling voor iedere
klant. Het Du t hier Zuiphen mode-lcam feliciteert
hem mei dit jubi leum.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september a.s.
houden wij een gezellig Open Huis,
waar u Aad persoonlijk kunt Miei leren. Uiteraard
hoort daar een verfrissend drankje en een hapje hij
U bent van harte welkom.

2000

utfi/ermode
•z u t p h e n

Troclstralaan 39-43, Telefoon (0575) 526080
Ziekenhuis ri. ik1 Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

D at kan als u nu bij uw Rabobank een winterreis boekt

en meedoet aan de Grati$-op-VakamieQuiz. U kunt

uw reissom tot een maximum van maar liefst f 4000 terug-

winnen. Hoe eerder u uw reis boekt, hoe vaker u kans maakt.

Het wedstrijdformulier kunt u ophalen bij uw Rabobank. En

neem dan direct de nieuwe reisgidsen mee. Het aanbod

winterzon- en wintersportbestemmingen is groot Stap dus

snel binnen bil uw Rabobank Reisbureau.

Rabobank, vakantiebank in Nederland Rabobank
Reizen

Rabobank
Graafschap-West

reisbureaus:
Vonden, Zutphenseweg 26 tel.: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21 tel.: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21 tel.: 0575-558105

Wij zijn een bouwbedrijf welke zich bezig houdt met de vol-
gende werkzaamheden;

• Nieuwbouw woningen, fabriekshallen, kantoren
• Kleine en grote verbouwingen
• Onderhoud en klantenwerk
• Machinale werkplaats voor het maken van kozijnen,

trappen, betonmallen

Wij zijn op zoek naar de volgende mensen in ons team van
12 medewerkers

• voor ons kantoor

Voor 20 uren in de week een administratief
medewerker(ster) welke op de hoogte is met de volgende
computerprogramma's;

-Word
• Excel

• verder werken wij met het Exact faktureer- en
Exact boekhoudings programma

• voor de machinale
werkplaats

Enkele timmerlieden

• voor de bouw

enkele timmerlieden
opperman

U kunt schriftelijk en/of telefonisch contact met ons opne-
men,

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

bouwbedrijf
de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 ax hengelo gid.

NIERDIALYSE
HE' LAAT JE NOOIT LOS

Dialyse, je zit er alti jd aan vas l .

Want ook de dagen dol je niet aan het

dialyseapparaat vastz i t , ben je er

toch mee bezig. Je leven is er vol ledig op

inger icht , alles moet er voor wi jken.

De Nierstichfïng wi! nierpatiënten zoveel

mogelijk helpen en bijstaan. Dat kost geld,

veel geld, Bel voor meer informatie

0800-222 400 07 of stort uw bijdrage op

giro 88000. Hartel i jk dank.

NIERSTICHTING
ALS HET JE OVERKOMT, ZIJN WE ER.



Dick Schoemaker 25 jaar
in dienst van
Meubelfabriek Bijenhof

Vrijdag l september 2000 was
"de dag" van Dick Schoemaker.
De dag dat hij 25 jaar geleden in
dienst kwam bij Meubelfabriek
Bijenhof in Vorden. Een dienst-
verband van 25 jaar is en blijft
bijzonder, niet alleen voor de
jubilaris zelf, maar ook voor
het bedrijf, aldus Gerrig Bijen-
hof, directeur van Meubelfa-
briek Bijenhof.

Basiselementen voor een succesvol
en langdurig dienstverband zijn
wederzijds vertrouwen, waarde-
ring en begrip tussen werknemer
en werkgever. In zijn toespraak
roemde de directeur de betrokken-
heid van Dick Schoemaker bij het
reilen en zeilen van het bedrijf,
echt iemand met de "Bijcnhof-pet
op". In de loop van de jaren groei-
de Dick Schoemaker uit tot een
volwaardig allround-meubelma-
ker die zich kenmerkt door een al-
tijd positieve instelling en een flin-
ke portie humor en vrolijkheid.
Directie en personeel Heten deze
dag niet ongemerkt voorbijgaan.

Al om kwart over zeven 's morgens
werd de jubilaris thuis compleet
verrast door al zijn collega's die
hem in een sumo worstelpak he-
sen en hem zo begeleidden naar
de fabriek. Naast een versierde
werkplek, een kleine receptie en
een waardebon van directie en
personeel werd Dick met vrouw
en kinderen uitgeleide gedaan om
de rest van de dag samen door te
brengen in Burgers' Zoo in Arn-
hem. Om 4 uur werden zij weer
door een chauffeur opgehaald en
na een hapje eten ging Dick en
zijn vrouw tenslotte, uitgezwaaid
weer door zijn collega's, in een
luchtballon Vorden en omstreken
vanuit de lucht bekijken.

Meubelfabriek Bijenhof, met als
kernactiviteiten meubels en interi-
eurs op maat, meubilair voor de
zorgsector en kerkmeubelen, is
zuinig op meubelmakers als Dick
Schoemaker en hoopt dan ook nog
lang gebruik te mogen maken van
zijn inzet, kennis en vakman-
schap.

Hervormde
gemeente Vorden
Aanslaande zondag 10 september
s'morgens gaat in de Dorpskerk ds.
Klaassens uit Berg en Terbijt (Lim-
burg) voor. ds. Klaassens die van de
Hervormde Gemeente in Vorden
zal dan de jaarlijkse bloemen-
dienst leiden.
Sinds september 1996 is hij werk-
zaam als predikant van de refor-
matorische kerkgemeenschap in
Maastricht en de Protestante Hijs-
den e.o.
De kerkcnraad van de Hervormde
Gemeente wil aan een ieder de ge-
legenheid geven om ds. Klaassens
te ontmoeten en bij te praten on-
der het genot van een kopje koffie.

Er is daartoe gelegenheid voor de
aanvang van de dienst in "de Voor-
de".

NBvP
VROUWEN VAN NU
Het nieuwe seizoen gaat weer van
start We beginnen onz emaande-
lijkse avonden op woensdag 13
september bij "de Herberg". Mevr.
v.d. Wulp-Heutink uit Heerde
komt met haar programma "Om
liet spel... en de knikkers". Men
mag meezingen met oude kinder-
liedjes. Ze neemt oude kinderspe-
len mee. Aan het eind van de
avond leest ze een gedicht voor in
het dialect.

Bezorging Contact in Wichmond
Vorige week zijn er problemen geweest met de bezorging van Con-
tact in Wichmond. Wij hebben dit achteraf zo goed mogelijk op
proberen te lossen. Mocht u Contact te laat, of onverhoopt niet heb-
ben ontvangen, dan bieden wij u hierbij onze excuses aan.

De redactie

Herfsttocht per
fiets
Deze fietstocht over een afstand
van 40 of 100 km met de start bij
café-rcst. "de Herberg" te Vorden is
de traditionele afsluiting van het
zomerfïetsseizoen.
De Achtkas telen rijders houden de-
ze rit nu al weer voor de 20e keer
(een jubileum dus). Vanaf 's mor-
gens vroeg tot begin van de mid-
dag kan men starten voor één van
deze prachtige tochten door de
Gelderse Achterhoek.

Boeiende lezing
over sprookjes op
PCOB-middag
Tijdens de eerste ledenmiddag van
de PCOB afdeling Vorden kon voor-
zitter Catrien van Reeuwijk niet
zoveel belangstellenden welkom
heten. Tijdens haar openings-
woord zei ze dat we in de herfst en
winter van ons leven veel voor de
anderen kunnen betekenen. Zij
deelde mede dat op initiatief van
de PCOB de verhoging van de kerk-
telefoo n tarieven voorlopig nog
zijn uitgesteld. Tijdens de vergade-
ring circuleert een evaluatie-for-
mulier, waarin de leden kunnen
aangeven, wat ze van de PCOB-ac-
tiviteïten vinden. Ook de Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden houdt
een onderzoek onder de 80-plus-
sers in Vorden over het gebruik
van alle steunmaatregelen van de
gemeente en andere overheidsor-
ganen. Mevrouw Time Ridderhof
Iaat het lief- en leedpotje rouleren
ten behoeve van het bezoekwerk
onder de langdurig zieke leden.
Op deze manier wordt een goed
contact met alle leden onderhou-
den.

Hierna houdt mevrouw Elske W.H.
Laman Trip uit Warnsveld een
boeiende lezing over "Sprookjes".
Te vaak wordt volgens spreekster
gedacht dat sprookjes alleen voor
kinderen interessant zijn en wij
vragen ons af: Wat moeten wij
daarmee? Maar de inleidster zegt
dat sproken, mythen en sagen een
kern van waarheid bevatten. Bo-
vendien komen ze bij alle volkeren
en culturen voor.Vaak vormen de
sproken een kern van de diepe le-
vensproblematiek. Bovendien ko-
men in de Bijbel ook veel voorbeel-
den voor, zoals Jona in de walvis,
de fabel van Jothan en de draak in
het boek van Openbaringen.
In de opera "der Zauberflöte"
zoekt de prins de prinses die bij
hem past. In feite wil iedereen ko-
ning of koningin zijn van de
macht. Het is beter om sprookjes
te vertellen dan om voor te lezen;
er is dan beter contact met de luis-
teraar. De meeste sprookjes begin-
nen met: "Er was eens...". Elk
sprookje bestaat uit de volgende
driedeling: ingangssituatie, crisis-
situatie en de uitgangssituatie. Bij-
voorbeeld in een huwelijk: zij le-
ven nog lang en gelukkig. Wij ken-
nen veel sprookjes van de gebroe-
ders Grimm uit Duitsland en van
H.C.Andersen uit Denemarken.
Naast veel andere sprookjes vertelt
Elske Laman Trip tenslotte een
sprookje van het menselijk leven,
dat zij tijdens een cursus moest sa-
menstellen. In dit sprookje wordt
het sterven van een mens uitge-
beeld. Hierdoor was zij geïnspi-
reerd door haar werkzaamheden
destijds in een ziekenhuis. De
voorzitter bedankt haar hartelijk
voor de wijze levenslessen die in
sprookjes schuil gaan. Het was
echt jammer dat geen groter ge
hoor aanwezig was. Misschien is
de augustus-maand toch nog iets
te vroeg om te vergaderen. Tijdens
de volgende bijeenkomst op don-
derdag 28 september as. komt de
heer Tij l uit Borne ons vertellen
over "Weer en Natuur en wat er
verder achter zit". Waar wordt
toch meer over gesproken als over
het weer? Deze bijeenkomst wordt
ook in het Stampertje ( Dorpscen-
trum) gehouden. Belangstellen-
den zijn van harte welkom!

Voetbal

Sociï
UITSLAGEN
Uitslagen 29-8: Stokkum-Sociï 5-2.
Uitslagen 2-9: Sociï F-Wolfersveen
F 0-27, DZC 68 E-Sociï El 2-7, Ke-
ijenb. Boys E-Soci'j H2 11-5, Sociï C-
Beekbergen C 2-0, Sociï A-WHCZ A
8-0.
Uitslagen 3-9: Paasberg 1-Sociï l 5-
1, Erica 76 team 7-Socü 2 2-0, Ho-
ven 2-Sociï 3 1-2, Sociï 4-zutphania
4 2-1. Sociï 5-Hoven 5 1-5.

PROGRAMMA
Beker 5-9: SociïKeijenborgse Boys
Programma 5-9: Zeddam F-Sociï F,
Sociï El-HNK l, Sociï E2-Steende-
ren E2, Gazellen Nieuwland C-So-
ciï C. Gazellen Nieuwland A-Sociï
A.
Programma 10-9: Sociï-Zutphen.
Sociï 2-AZC 3. Sociï 3-SHK 2,
Warnsv. Boys 5-Sociï 4, Doesb. 5-So-
ciï 5.

WVorden
UITSLAGEN
2-3 september: Vorden D3-Gaz.
Nieuwland D3 2-10. Vorden El-
WHCZ E2 0-9, Brummen E3-Vor-
den E2 3-3, Erica E4-Vorden E3 2-6,

Vorden El-Gaz. Nieuwland Fl 8-2,
WHCZ F3-Vorden F2 0-10, Vorden
F3-Almen Fl 0-6, Eefde F2-Vorden
F4 1-0, Vorden F5-Warnsv. Boys F5
2-5.
Schalkhaar Al-Vorden Al 4-3, Acti-
via Bl-Vorden Bi 3-5, Loenermark
Cl-VordenCl 7-1,
WG 1-Vorden l 3-0, Ruurlo 2-Vor-
den 3 3-0.

PROGRAMMA
9 en 10 september; Vorden Dl-SHE
Dl, Vorden D2-AZC D2. Eefde D2-
Vorden D3, Warnsv. Boys E2-Vor-
den El, Vorden E2-Zutphen E2,
Vorden E3-Gaz. Nieuwland E3,
Warnsv. Boys Fl-Vorden Fl, Vorden
F2-Gaz. Nieuwland F2, Dier. Boys
Fl-Vorden P3, Vorden F4-WHCZ F5,
Erica F2-Vorden F5, Brummen F4-
Vorden F6, Vorden Al-Avanti Al,
Vorden BI-KI. Dochteren BI, Vor-
den Cl-ZW Cl.
Vorden 1-Ulftse Boys l, Vorden 2-
Lochem 2, Vorden 3-K1. Dochteren
2, Reunie 6-Vorden 5.

Ratti
PROGRAMMA
Zaterdag 9-9: Ratti 5-SKVW3, Ratt i
Bl-EDS BI, Beekbergen C2-Ratti Cl.
Zondag 10-9: Ratti 1-WHCZ l, Ratt i
2-RKZVC4, Brumrnen 7-Ratti 3,
Grol 10-Ratti 4, Dames Ratti 1-Med-
do.

ANBO viert lOO-jarig bestaan
De ANBO, de bond van 5O-plus-
sers bestaat deze maand hon-
derd jaar. Met een landelijke
manifestatie in Arnhem wordt
deze honderdste verjaardag ge-
vierd. Van een Bond voor het
Staats pensioen in 1900, via een
Algemene Bond voor Ouden
van Dagen in 1945, tot de ANBO,
de bond voor 50-plussers, anno
nu, is deze bond één van de oud-
ste sociale bewegingen in Ne-
derland.

In september 1900 kwamen in
Arnhem duizend sympathisanten
van een "Staatspensioen voor ie-
dereen" bij elkaar voor de oprich-
ting van een eigen vereniging. In
die tijd betekende "oud" hetzelfde
als "arm". Via congressen, brieven-
campagnes, propaganda we ken en
radiotoespraken zette de toen ge-
vormde Bond voor Staatspensione-
ring zich in die jaren in voor een
algemeen staatspcnsioen. Werkge-
vers, werknemersorganisaties en
de politiek kwamen toen nauwe-
lijks met oplossingen om de ar-
moede onder ouderen te bestrij-
den. De schatkist stond een slaats-
pensioen voor iedereen niet toe, zo
was de teneur. Het duurde nog tot
na de Tweede Wereldoorlog voor
de nood onder ouderen en de
noodzaak van een algemeen
staatspensioen algemeen werd on-
derkend. En in 1957 werd eindelijk
de AOW werkelijkheid voor alle 65-
plussers. De acties bleven echter.
In de jaren '50 voor een welvaarts-
vaste AOW, in de jaren '70 tegen
aantasting van het ziekenfonds en
de invoering van eigen bijdragen
op medicijnen.

VAN ACTIE NAAR OVHRLEG
Wc schrijven nu 2000 en ANBO, en
de acties zijn nog steeds niet van
de lucht. De naam Bond voor
Staatspensionering is in 1945 ver-
anderd in Algemene Bond voor
Ouden van Dagen, en weer later in
ANBO - de bond van 50-plussers.
De ANBO is een organisatie die —
samen met de andere Ouderen-
bonden — invioed heeft. Het was
de 'grijze power' die de NS-loket-
ten open hield en die ouderenpar-
tijen weer weg stemde uit het Par-
lement. Het is de ANBO die proef-
processen voert tegen wachtlijs-
ten, en met plannen komt voor
meer ouderenhuisvesting. Hon-
derd jaar geleden begonnen met
propaganda en strijdend voor
meer basisrechten, is de organisa-
tie nu een informatiepunt voor ve-
len en schept netwerken waarin
leden tot mondig gedrag in staat

gesteld worden. De oudcrcnbewe-
ging heeft zich ontwikkeld van
luis in de pels tot overlegpartner
en adviseur. Het blad ANBO-Vizicr
is een belangrijke spreekbuis ge-
worden van de seniorenbeweging
in Nederland.

IN VORDEN RUIM 14-JAAR
ACTIEF
Onder de bezielende leiding van
de initiatiefnemers, de heren
B.van Tilburg, D.Krol, G.H van Ov-
en, Tli. Beek en mevrouw M J. Vos-
kamp-jonkers is anno 19 december
1986 de plaatselijke ANBO-alde-
ling Vorden opgericht.
"Wie zijn stem niet verheft, wordt
niet gehoord" luiddde destijds de
slogan in de oproep aan de hon-
derden Vordense senioren, die in
groten getale de oprichtingsverga-
dering hebben bijgewoond. .De
toen gehanteerde leuze heeft tot
heden nog niets aan betekenis in-
geboet. De afdeling heeft zich
sinds haar ontstaan flink ontwik-
keld tot een niet meer weg te den-
ken fenomeen in de Vordense sa-
menleving. Ruim 14 procent van
de Vordense senioren, in de leef-
tijdsklasse van 60 jaar en ouder
maakt deel uit van het ledenbe-
stand. Belangenbehartiging, en
doelmatige samenwerking met de
andere plaatselijke ouderenbon-
den in het Centraal Orgaan Sa-
menwerkende' Bonden Ouderen
(COSBO), geniet hoge prioriteit.

Een ander belangrijk aandachts-
veld van de ANBO-abdeling Vorden
is het bevorderen en in standhou-
den van sociaal culturele, recre-
atieve en sportieve activiteiten. Tot
de meest bezochte activiteiten mo-
gen de ledenbijeenkomsten, de
jaarlijkse busreis, de fietstochten,
de bingo- en kaartmiddagen en
het wekelijks klootschieten gere-
kend worden.

MEER INFORMATIE
Is men geen lid van de ANBO,
maar wil men er wat meer over
weten? Zoals elke moderne organi-
satie heeft de ANBO informatie be-
schikbaar via intcrnet.Mcn vindt
de ANBO via het intcrnetadrcs:
www.anbo.nl. Er is ook een specia-
le pagina gewijd aan het eeuw-
feest,
U vindt deze (vanaf l september)
op www.anbo.nli'100 jaar. En be-
schikt men niet over internet?
Geen nood, men bezorgt U graag
een informatiepakket ter kennis-
making. Een telefoontje naar het
afdelingssecretariaat, telefoon
(0575) 55 20 03 is voldoende.



Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erxl brinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen icicf* [05701 <r> ?n ?c
* Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55I35S03

Uil m Tokiijk

Nutsblokfluit en Keyboardclub

De lessen voor het seizoen 2000-2001

beginnen op zaterdag 16 september

in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanat

heden weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT(leeltijdva 7jaar)

KEYBOARD (leeftHü v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van

groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in

volgorde van (vooraanmelding en vervolgens tijdens

de eerste les.

LESTIJDEN (onder voorbehouden):

<eyboaragroepen 2 en 3

Keybocirdgroep Beginners (

Blükfluitgroep Beginners (

en bestaande groepen.

[*} bij voldoende deelname

Opgave en/of inlichting:

P.C. Kramer, het Hoge 56, tel. 55 32 29

M. Ditzel. De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Kamphuis b.v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927

exterieur
verf - glas
vloeren

raam decoratie
wand-

afwerking

VLAAI VAN DE WEEK

Chocoladevlaai f 10,-
* * * * *

Chocnut cake f 5,50

Moorkoppen f 1,75
* * * * *

Suikerbrood f3,00

Dorpulrjat II Vofdon telefoon SS1JÏ1

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

GI
ISQ

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOHOEN - TEL 0575 551010, TAX 5510BÖ. ÜQS S54U4U
N1LUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 • 72&0 AA

GDNTAGT
het échte plaatselijke

weekblad

HELP
LEPRA DE WERELD

UIT!
GIRO

50500
AMSTERDAM

'Laten we ons betuttelen of
hebben we een eigen stem?'

De Lathrner biedt zorg- en dienstverlening aan ruim 550 mensen
met een verstandelijke handicap. Ons doe! is een open en eigentijdse '""
zorgverlening in nauwe samenwerking met diverse regionale partners.
De wensen en behoeften van de individuele dient vonten de basis
van onze zorg- en dienstverlening.
Naast 24-uurs opvang heef! De Lathmcr mogelijkheden voor diverse Q£ LQtlfl?716K
vormen van deeltijdzorg, dag- en vrijetijdsbesteding.
Een deel van de cliënten woont op ons zorgcentrum in Wilp, een ander deel woont in woningen in
ons werkgebied in Gelderland en Overijssel

Ter ondersteuning van het team in Vorden (de Weppel) zoeken wij

MEDEWERK(ST)ER VOOR SLAAPDIENSTEN M/V
voor een aantal nachten per maand

Je bent van 23.00 uur tot 07.00 uur in de woning aan de Weppei 5/7, tijdens de dienst
kan geslapen worden. In deze woning wonen 12 cliënten. Gedurende de nacht kun je
opgeroepen worden door cliënten vanwege ondersteuningsvragen. Je verricht waar
nodig handelingen volgens gegeven instructies.

De vergoeding voor deze slaapdiensten bestaat uit f 40,- per nacht en twee uur door-
betaalde vrije tijd, conform de uitvoeringsregeling slaapdienst van de CAO Gehandi-
captenzorg,

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Riekie Berends, zorgmanager tele-
foonnummer 0571-268888.

Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan
De Lathmer
t.a.v. Petra Boerboom, P&O-consulent
Postbus 2, 7384 ZG WILP (Gld.)

Word nu lid van de bond
voor actieve senioren

Laten we de macht van het getal beter gebruiken. Juist nu
er gediscussieerd wordt over de AOW, hoe we straks wonen,

hoe de zorg verzekerd zal zijn.
Voor meer informatie: | Bei: (0575)552003

A NOO De K R A C H T van je leeftijd.
De macht van hetGHAL.

|J j Op donderdag 7 september a.s. opent de

BLOEMENKIOSK
om 10.0O uur haar deuren aan de Kerkstraat 6
te Vorden.i

LET OP: SPECIALE AANBIEDINGEN

Geopend:
woensdag om 13.30 uur • donderdag, vrijdag en zaterdag normale openingstijden



Varen met een
uniek stoomschip
tijdens open monu-
mentenweekend
De Open Monumenten-
dag van dit jaar, in het
weekend van 9 en 10 sep-
tember, speelt zich af op
en rond water, onder het
motto "Nederland Water-
staat".

De Open Monumentenda-
gen brengen jaarlijks ca.
800.000 mensen intensiever
in contact met hun histo-
risch gebouwde omgeving
en vergroten de belangstel-
ling voor ons cultureel erf-
goed en de monumenten-
zorg. De term 'waterstaat'
betekent letterlijk 'de status
van her land in ivlatie tot
het water'. Ons land is im-
mers vooral bepaald door
het water en de vele monu-
menten, vuur- en waterto-
rens, forten, sluizen, water-
molens en scheepswerven
zijn daar getuige van. Die
monumenten worden tij-
dens dit weekend zoveel
mogelijk voor het publiek
opengesteld.
Daarnaast zijn ook talr i j la-
monumentale gebouwen
en musea gratis te bezichti-
gen en zijn er speciale wan-
delroutes samengesteld,
waarbij het walerdi t jaarop
tal van plaatsen een grote
rol speelt.

Door de geringe afstand tus-
sen de Han/estedcn Zutp-
hcn en Deventer, beide met
hun vele monumenten, en
hun ligging aan een van Ne-
derlands mooiste rivieren,
is er dit jaar een bijzondere
samenwerking tussen beide
steden tijdens dit Open Mo-
nu men tenweekend.
Beide steden zijn in dit
weekend ook regelmatig
over water met elkaar ver-

bonden.

Het oudste en grootste
stoom-salonschip 'succes'
anno 1897, dat tijdens de Pa-
rade of Sail van IJmuiden
naar Amsterdam voorop
vaarde, is een schip vol nos-
talgie met aan boord een
voor Europa uniek scheeps-
stoomorgel. waarop u uw fa-
voriete muziek kunt laten
horen. Tijdens de vaartocht
Zutphcn-Dcventer of Deven-
ter-Zutphen heeft men alle
gelegenheid het schip van
stuurhut tot machinekamer
te bezichtigen. Onderweg
kan men genieten van de
fraaie bochtige meanders in
dit deel van de IJssel, waar
de ooievaar een regelmatige
gast is. de uitgestrekte uiter-
waarden, de ruïne van het
slot Nijenbeek en de enige
houtzaagmolcn in Overijs-
sel. De 'succes' vertrekt van-
af de IJsselkade. Vanuit
Deventer zijn de afvaarten
op zaterdag en zondag ook
vanaf de IJsselkade. Kaarten
zijn vanaf l september ver-
krijgbaar aan de receptie
van liet stadhuis in Ziuphen
en indien nog beschikbaar
een half uur voor het ver-
trek bij de ligplaats van het
schip. Per vaart is er p laa t s
voor maximaal 110 passa-
giers.
Alle activiteiten van dit
weckend staan uitvoerig in
het landelijke magazine dat
gratis verkrijgbaar is in het
stadhuis en de VVV. Hier ligt
ook de gratis brochure met
het uitvoerige programma
voor uw bezoek aan het
Open Monumen tenweek-
end in Zutphen.

Naj aaarsmode
bij Duthler Mode
Zutphen
De alom bekende mode-
show van Duthler Mode
aan de Troclstralaan in
Zutphen start zaterdag 16
september. De gezellige
ontvangst met koffie en
cake is een begin van een
modeshow die niemand
meer wil missen.

Op enthousiaste wijze toont
het team van mannequins
en clressmen de nieuwe mo-
de. Na de grijze periode zijn
het de frisse kleuren die de
collectie nu overheersen.
Een welkome verandering.
Leuken combinaties van
stofsoorlen is een nieuwe
trend. Het inkoop team is er-
in geslaagd om een geweldi-
ge kleurrijke collectie sa-
men te stellen voor de brede
doelgroep die bij Duthler
Mode winkelt.
Bandolera, Cottoii Club,
Another Woman vormen
een speciale stijl. Roberto
Sarto. Zerres, Miei, Laura Le-
bek kleden de klant zeer
modisch. Finn Karelia, Set-
ter lady, Seda, Frcya en Knip-
pers tekenen voor een klas-
sicrkcr beeld. De dressmen

showen de collectie uit de
volgende merken: Elmior,
Hedex, Bogart, Meyer, Gi-
orddano, Baileys en Roberto
Sarto. Op hun eigen wijze
lonen ze de man hoe hij 'ge-
kleed' of'sportief kan gaan.
Nieuw is hier het merk D EX.
Fantalons in het sportieve
beeld met rits- en zakversie-
ringen. Perfecte pasvorm.
Al met al zeer de moeite
waard om één van de negen
shows te bezoeken. Negen
gezellige shows die mede
verzorgd worden door Kap-
salon Alicia, Bakkerij Kui-
per, Engelen schoenmode,
Hans Anders en de Bloe-
mcnhoek.

Zaterdag 16 september tot
en met donderdag 21 sep-
tember. Nieuw: zondag 17
september extra show.
Maandag 18 september
geen show. Reserveren is
mogelijk. Voor vervoer kan
gezorgd worden. Voor infor-
matie: Duthler Mode, Troel-
stralaan 39-43, tel. 0575-
526080.

MODESHOW
bij Langeler mode

Wij nodigen u uit op
woensdag

13 september a.s.
om 10.OO uur 1e show
om 14.00 uur 2e show

Voor onze shows hebben wij een
ruime keuze gemaakt uit een
inspirerende dames- en heren

herist-wintercollectie.
De sfeer is ongedwongen en natuur-

lijk staat de koffie klaar.

Kerkstraat 11 - 7255 CB Hengelo (GId.)
Telefoon 0575-461235

"Met
0900-1450?"

Als u het even niet meer

weet: bel Korrelatie

Kwrelaöewijstude w«^ 1 1

hc i ( ior ) ih i>fv , ,n insfi Hingen

, ,, . . . . , indhn'l-'fiig '"n

welzijn, i ir [(Delingen pn de

o r r e l a t

0900 - 1 450 : 1U <-! per minuul)

riwii vraag^korrelatie.nl

www.korrelJiiL1 nl

Wit in nuances
gecombineerd met
verrassende contrasten

deco -
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

DHZ-verf * Prof-verf • Raamdecoratie • Behang • Gordijnstoffen • Vloerbedekking

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?

Voor onze hoofdvestiging in Hengelo GId. zijn wij op zoek naar een

Administratief medewerk(st)er
Functie-inhoud:

- tifcii verborgen van de fakturering,

- assisteren op de debiteurenadministratie,

- klachtenafhandeling.

Functie-eisen:

- MBO-niveau

- uitermate accuraat kunnen werken,

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren,

- f l ex ibe le en collegiale werkhouding

- ervaring met Word en Excel.

Arbeidsvoorwaarden:

De nieuwe medewerMstler bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie passend

salaris conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen. Heeft u interesse in bovenstaande vacature?

Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na hel verschijnen van deze advertentie naar:

BcuwCemer HCI-UBI, t.a.v. de heer P. van Mourik, postbus 27 - 7255 ZG Hengelo GId.

Wilt u eerst nog meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met de heer P, van Mourik, tijdens

kantooruren te bereiken onder nummer (05751 46 81 81.
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BouwCenteri HCI-UBI
BouwCenter HCI-UBI - Kruisbergseweg 13 Hengelo GId. Telefoon (0575) 46 81 81, Fax 46 10 82 - www.hciubi.nl



Country Living Fair 2000
25.000 bezoekers Country Living Fair
De organisatie van de Country Living Fair kan terug kijken op
een geslaagde week. Toen de regen op zondag 27 augustus met
bakken uit de hemel kwam, hield organisator Home & Garden
haar hart vast. De bezoekers bleven echter niet thuis. Ze kwa-
men massaal. Op de eerste dag passeerden al meer dan zeven-
duizend mensen de poorten van het outdoorevenement in
Vorden. In totaal kwamen er 25.000 bezoekers. Net iets meer
dan vorig jaar. Home & Garden is dan ook dik tevreden over de
publieke belangstelling.

Drie reischeques uitgereikt
op reisbureau Rabobank

Op het reisbureau van de Rabo-
bank Graafschap-West in Vor-
den zijn de afgelopen week drie
reischeques uitgereikt, elk met
een waarde van ƒ 500,—.

Wie tussen 15 december l(j(J(J en
31 mei 2000 een vakantiereis -
met een verblijfsduur van mini-
maal 8 dagen - boekte bij één van
de reisbureaus van de bank maak-
te kans op /n 'n ivischeque.

Om in aanmerking te komen
moest een kruis woordpuzzel wor-
den opgelost en ingeleverd bij een
van de reisbureaus van de bank.
Uit de vele goede inzendingen
werden de afgelopen week de drie
winnaars getrokken. Het zijn de la-
milies Helmink uit Vorden, llaa-

ring uit Hengelo en Tankink uit
Su-enderen. /ij ontvingen uil han-
den van de reisadviseurs van de
bank een reischeque van ƒ 500,-;
een aantrekkelijke korting op de
volgende vakantiereis.
Op de foto de gelukkige prijswin-
naars met Jacco Campschroer.
Martine Bulten en Petra Geverick.
reisadviseurs van de bank. De fa-
milie Tankink uit Sleenderen ont-
breekt op de foto, zij waren ver-
hinderd om bij de prijsuitreiking
aanwezig te zijn, zij hebben hun
prijs inmiddels thuis ontvangen.

Ook voor de komende winter h cv i i
de bank weer een aantrekkelijke
aclie. /ie hiervoor de ad verten i ir
elders in dit blad.

Nutsfloralia in het
teken van "FEEST"
Van vrijdagavond 15 september lot
zondag 17 september wordt in het
Dorpscentrum te Vorden de 75e
Nutsfloralia gehouden.
Dit jaar is er gekozen voor het the-
ma 'T-'HHST'. Een onderwerp voor
klein en groot dat zeer aanspreekt
en waar veel mee gedaan kan wor-
den. Kinderen en volwassenen
kunnen hun stekplant. vers i e al
speelgoed, bloemstukken enz.,
kortom alles wat met bloemen en
planten te maken heeft, donder-
(.IM^ 14 september inleveren.
Tijdens de tentoonstelling zijn er
werken te zien van cursisten die
les hebben gehad van mevr. Willy
Kip. Bloemist Davorta en de Vor-
dense tuin zijn ook vertegenwoor-
digd. Tijdens de tentoonstelling
zullen er demonstraties gegeven
worden van het iets maken van
spekstenen. Bep Dijkman laat ei-
gen werk van beton/hout zien.
Vereniging Oud Vorden is ook aan-
wezig. Alle medewerkers hopen

dat de schooljeugd hun stekplant
inlevert en op veel deelname van
ingezonden bloemstukken. Tevens
hopen cie medewerkers van Flura-
lia op uw bezoek tijdens de ten-
toonstelling.

Jeugddienst
in Hengelo
Op zondag 10 september zal er een
Jeugddienst gehouden worden in
de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.|.
Het thema van deze dienst is 'Be-
reikbaar zijn'. Door alle communi-
catiemiddelen van tegenwoordig
denkt men voor iedereen bereik-
baar te zijn en dat ook iedereen te
bereiken is. Maar dit zijn alleen
maar hulpmiddelen.
In de afgelopen weken heeft de
jeugddicnstcommissic over dit
thema gepraat en nagedacht. Hei-
ma Luesink zal deze dienst voor
gaan. Het koor New Vocals uit Aal-
len zal muzikale medewerking

.verlenen.



2 BOSSEN BLOEMEN 9,95

20 ROZEN 9,95

2 BEGONIA'S 10,00

GROTE BOLCHRYSANT 7,95

üaleweide
bloemen en planten

J—t- DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Iedere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt

ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!

HOLLANDSE NIEUWE altijd VERS VAN 'T MES

Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak kibbeling

ó 500 gram T l̂ Jp1" + ORATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur op 't marktplein

Vishandel van de Groep zal er dan voor U zijn!

vishandel
M & F,VAN DE GROEP™

spakenburg
tel.- fax (033)29866 J O

mobiel (06) 221 58903

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum;
Het Jcbbink 4a, Vtirdtrn.

Tel. (0575) 55 27 49

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Nu extra voordelig! Oh

MAGERE VARKENSROLLADE
kilo

CHAMPIGNONS
250 gram

99

BERTOLLI OLIJFOLIE
0,5 liter van 8,99 voor

99

AH PERLA MILD
4 x 250 gram van 13,16 voor fO.'oo

3 halen •* 2 betalen

JOHN WEST FANCY PINK ZALM
3 x 213 gram van 8,37 voor

e PACKS COCA COLA, FANTA, SPRITE
3 x 1,98 liter van 15,87 voor

AH JAM ABRIKOZEN, AARDBEIEN OF FRAMBOZEN

3 x 450 gram van 7,77 voor 5J*
Fujitsu Siemens laptop computer

normale prijs f 3.990,- / AH-prijs f 3.249,-

+ 750 Airmiles Y AaWïf^

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:

AH tarwe/rogge grotvolkoren en Altinson,800 gr. O halen ÏC betalen

I. Ook dat is Albert Heijn
£ Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

Bel bijeen sterfgeval gratis: 08W-023 0550 (dag en nacht)

Monuta ̂
Uitvaartverzorging en -verzekering

OfiXM,
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. O575-551O12 • Autotel. O65373O183

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

autoschadespecialisten

Specialisten op het gebied van:

• Autoruiten
& Kwaliteit

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

Tel. 0575-555535



1JSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-

sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan

eens kijken naar de

uitgebreide col lect ie

wandlljsten bij Harrmen

Vakschllders. Maatwerk

met of zonder ontsple-

geld glas. In goud of één

van de vele andere

kleuren. Statig van stijl

of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u

vindt steeds de juiste

oml i js t ing voor een

dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-

terd dfploma. Wij

maken van uw trotse

bezit een sieraad aan

de wand!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zei hem se weg 21

Tel. 0575 464000

Landelijke
collecte
Prinses Beatrix
Fonds
Van 11 tot en met 16 sep-
tember zal weer de jaarlijk-
se landelijke collecte van
het Prinses Beatrix Fonds
worden gehouden. Dit
fonds is het nationale fonds
ter bestrijding van spierziek-
ten, polio, ziekte van Park-
inson, ziekte van Hunting-
ton, multiple sclerose en
spasticiteit. Koningin Beat-
rix is de beschermvrouw
van het fonds. Het fonds
doet veel goed werk in Ne-
dcrtand en besteedt een
groot deel van zijn inkom-
sten aan wetenschappelijk
onderzoek. Tevens wordt
hulp geboden aan individu-
ele patiënten en onder-
steunt het fonds het werk
van vijf patiënten-belangen-
verenigingen. Dat zijn de
Vereniging Spierziekten Ne
derland, de Multiple Sclero-
se Vereniging Nederland, de
BOSK (een vereniging van
ouders met gehandicapte
kinderen), de Parkinson Pa-
tiënlen vereniging en de
Vereniging van Huntington.
Deze verenigingen lichten
patiënten voor en geven on-
der andere ondersteuning
bij lotgenotencontacten, het
werk van het Prinses Beatrix
Fonds zal moeten worden
voortgezet en uitgebreid,
mede om de kwaliteit van
leven van de patiënt te ver-
beteren. Dit kan alleen door
de collectant niet voor niets
te laten lopen. Uw gift
wordt bijzonder gewaar-
deerd. Het prinses Beatrix
Fonds is houder van het
keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving,

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086
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THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

ndUStrteweg 19. 7251 JTVoröen - Telefoon f05751 55 25 32

NEDERUWDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIESEDRUF

.këükens-tegèls-sahitair
„TI atuurstëen-ro Huiken

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 oo (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat, 9.00 u, -13.00 u.

Dom do BPM .arhoeine op dleisl» «ordt h«t hij iteeds mlndnr kilomolen al inler«s»anl om LPG Ie gaan fl(<S*n. En eitra InlDrcltanl all

u «oor een nieuwe Nissan Primera met LPG klatt. W*m koopt u die WJ ons en vinöl ragl*t,Mle ptaal. tuisen 6 ]un( en 30 «otemoei s.».,

dan geven wl| u F. 1OOQ,- horlin£ op u» LPG ln»tillatlB Incl. inonU«e. Kom dus inBl l»njs.

NISSAN. DESIGNED TO 1MPROVE YOUR PERFORMANCE. (NISSANJ

AUTOBEDRIJFHI :RWI :RS
DOETINCHEM Plakhorstweg 14. Industrieterr. Keppelseweg, TR). (0314)333055

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatefaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

WHIPLASH: EEN ONZICHTBARE HANDICAP!
In één klap maakt uw hoofd een heftige süngerbeweging ten opzichte van de romp. Tijdens een aanrijding, een vat op het werk of

gewoon door een ongelukje thuis. Daarna heeft u misschien hoofd- en nekpijn, kan er sprake zijn van duizeligheid en misselijkheid. Maar... er is

verder niets te zien! Jaarlijks worden tussen de 15.000 en 30.000 mensen slachtoffer van een whiplashongeval. Hoewel er meestal geen

'duidelijke afwijkingen worden gevonden zijn uw klachten vaak zeer reëel. De Whiplash Stichting Nederland geeft de steun die u nodig

heeft! Door lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging, juridisch advies en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek,

Whiplash Stichting Nederland
Postbus 105, 3980 CC Bunnïk



mode- in t roweken t/m zondag 17 september
Najaar 2000 wordt leuk. ledereen 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 makc-up.
Reserveren is mogelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
ons én bij Marianne.

Toegangsprijs f.5.-'

' Hij bcMedinj! vanaf f 75,- (zowel bij Visser Mudc als bij Martinne)
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.

^«KAS
Burg. G a l l e e s t r a a t 9, 7 2 5 1 EA Vorden 0 5 7 5 - 5 5 1 3 8 1

Bruidsshow met 12 speciaalzalcen

Bruidsshow
maandag 11 september
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur

DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloem binder ij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Kapsalon
Lokatie
Reisbureau
Schoonheidssalon
Trouw ver v oer

Hissink v.d. Heijden
Fred Hietbrink
Covers
Walle Tem pel ma n
We vo-druk
Feith
Slotboom
Flair h aar mode
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 118,50
(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 natuurli jk ook de verte-
derende bruidskimlermode.
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-
uum, 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
Re.sort Hotel Inntcl. Hoe een ver-
rassingspakket omvangen wordt
voor de honneymoon vertelt Reis-
bureau Globe. Nog stralender tij-
dens dij inmwiKi ; ; cLmk/.ij Schoon-
heidssalon Neferti voor een make-
up afgestemd op het karakter en
leefritme. Eens in een echte Rolls-
Royce gereden n 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 bankelbakkersattrac-

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



"Hout, platen en

professioneel
gereedschap?
Ik vraag het
gewoon aan

BouwCenter."

U BENT TOE AAN EEN INGRIJPENDE VERANDERING IN

UW HUIS. OF JUIST AAN 6EN SUBTIELE INGREEP. WAAR VINDT

U WAT U ZOEKT? HOE PAKT U HET AAN? VRAAG HET

GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WIJ HEBBEN HET HO |T

HET PLAATMATERIAAL EN HET PROFESSIONELE ut S EEDSCHAP

DAT U ZOEKT, BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS

WAAR ZE OVER PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOP!

BouwCenter ECB
Eibergen

Nieuwstraat 83, 7151 CD, Tefefonn: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïslraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo
Spoorsirasi 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30

prolink.nl
the Internet professionals

Zutphen - Ooetinchem - Winte<swijk

Internet?!
Hoe moet

dat?
cursusprogramma

juni-juli

Avondcursus:
Internet basis voor beginners
3 avonden, 19.30- 22.00 uur

voor slechts f295,- !

- woensdag: 21 juni, 5 en 12 juli
- maandag: 26 juni, 3 en 10 juli

Dagcursussen:
(09.00 - 17-00 uurincl. lunch)

Internet zakelijk gebruik
- dinsdag 20 juni

- vrijdag 14 juli

HTML-basis voar_beginners
- vrijdag 30 juni

- maandag 17 juli

HTMl-pro voor gevorderden
- woensdag 5 juli

Website-b t-h
- woensdag 12 juli

Cursussen
voor beginners
en gevorderden

Cursuslokatie Baak
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
email: info@prolink.nl

Schrijf in!
Tel: 0575-441344

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

• A
partner van ± f
...•.....•..•..i

'V m A.-: m

X OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bu
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhollaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553270 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 - FAX (0573) 45 41 80

Vanwege toename van onze werkzaamheden zoekt MEA op korte
termijn:

productïernedewerkers m/v
MEA zoekt enthousiaste en gemotiveerde medewerkers vanaf
18 jaar voor productiewerkzaamheden, die bereid zijn in

4-ploegen te werken en snel in ons team van
vaste medewerkers ingepast kunnen worden.MEA is een modern productiebedrijf van lijnafwaterings-

systemen, gemaakt van polymerbeton. De produkten

worden wereldwijd afgezet via een uitgebreid verkoop-

apparaat. MEA is een ISO-9002 gecertificeerd bedrijf.

MEA biedt in eerste instantie een contract voor
bepaalde tijd dat bij gebleken geschiktheid
omgezet kan worden in een vaste aanstelling.

Wilt u meer informatie over bovenstaande
functie? Neem dan contact op met mw. Titia Paas, personeels-
functionaris, Zij is tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer
(0314)627760.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan;
MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. mw. Titia Paas,
Postbus 90, 7020 AB Zelhem.

LI .i.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLJK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELJMA
LICHTENVOOflOE - TEL <D544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10. 7131 DB - POSTBUS 3B. 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisten/ Afar/arme, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Sfeenderen; M. van Veldhuizen-Onstenk, Begonfastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Wamsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251
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