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Overname advertenties berichten verboden

Stichting Vordense Molens

Opening buitenschoolse
opvang bij de Kümboom
Nadat wethouder Boogaard in
januari de Buitenschoolse
Opvang bij de Klimboom officieel opende, is op zaterdag 11
september de feestelijke opening voor de kinderen.
Vanaf januari biedt De Klimboom
opvang aan kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar. In een

aparte ruimte - 'de Boomhut' ge
naamd - worden kinderen, buiten
de schooluren om door professionele leiding bezig gehouden. Ook
vakantieopvang is mogelijk. 'De
Boomhut' wordt op zaterdag 11
september helemaal 'ingepakt' en
op feestelijke wijze onthuld. Er
zijn op deze dag allerlei leuke activiteiten voor de kinderen.

Open Monumentendag
De vereniging "Oud Vorden"
heeft in samenwerking met de
vereniging "Bomenbelang", de
werkgroep "Leefbaarheid Vorden" en de Vereniging "Natuurmonumenten" een fraaie fietstocht langs Rijks- en gemeentemonumenten uitgezet. Veel
aandacht is besteed aan "Monumentaal Groen", het thema dat
de landelijke stichting Open
Monumentendag voor 1999
heefrrodacht.
Vorden is een nieuwe stichting
rijker: de Stichting Vordense
Molens. De nieuwe stichting
heeft onder andere als doel het
beheren van de Hackfortsche
molen aan Het Hoge.
De gemeente Vorden heeft in de
afgelopen jaren steeds geprobeerd
een aantal gemeentelijke eigendommen aan particulieren of
stichtingen over te dragen. Zo ook
de Hackfortsche molen aan het
Hoge.

De Stichting Vordense Molens is
opgericht om het beheer en eigendom, van deze. molen van de gemeente over te nemen. Het bestuur van de stichting
vormd door de here
Eijerkamp, G. Hobo, JA
G. te Velthuis en mevrouw
Aartsen-den Harder.
ACTIES
In de komende tijd zal men in
Vorden meer van de stichting horen. "Want het onderhoud en be-

heer kunnen wij niet alleen. Daar
hebben we de hulp van de
Vnrrifnco gemeenschap bij nodig".

aldus het bestuur.
Er zullen in de komende tijd acties
gevoerd gaan worden. Ook zal er
een Stichting Vrienden van de
Vordense molens opgericht worden. Wilt u meer weten, neem dan
gerust contact op met voorzitter G.
te Velthuis, tel. (0575) 551813. Ook
als u zich alvast wit aanmelden als
donateur kunt u bij hem terecht.

De route voert langs: de Nederlands Hervormde Kerk in Vorden
met voor de kerk een monumentale naardenkastanje en een Wilhelrrl^boom (linde), de kerk is te
bezichtigen; de algemene begraafplaats met monumentale bomen
uit het begin van de 19e eeuw;
Huize het Enzerinck met fraaie
magnolia's links en rechts van de
hoofdingang en vooraan rechts
een typisch Achterhoeks "overhoekje"; het landgoed "Den Bramel" met vele bijzondere bomen,
waaronder een monumentale
rode beuk met een stamomtrek

die tot de grootste van Nederland
behoort; boerderij "Het Wilmerink", waar een prachtige bloemen tuin te bezichtigen is, ook kan
men een deel van de boerderij
bezichtigen; kasteel Hackfort,
waar medewerkers van de Vereniging Natuurmonumenten klaar
staan om u rond te leiden door het
parkbos rondom het kasteel, de
Watermolen (pas gerestaureerd)
en het kasteel zijn (gedeeltelijk) te
bezichtigen; kasteel Vorden
(gemeentehuis), om het kasteel
zijn diverse mogelijkheden om
w.Huii-ii . • ; , ' < x te lopen die langs
meerdere monumentale bomen
voeren, waaronder de Lodewijkslinde en de Reuzeneik, een enorme solitair in het weiland ten oosten van de Schuttestraat. Kasteel
Vorden is onder begeleiding van
een gids groepsgewijs te bezichtigen.
Op verzoek is een brochure niet
een uitvoerige beschrijving van de
route en de monumenten verkrijgbaar. U kunt contact opnemen
met G. Limpers, tel. (0575) 55 7493.

Uitbreiding Werkveld van start
De uitbreiding van Industrieterrein 'Het Werkveld' is een
feit. De gemeente Vorden kan
starten met het bouwrijpmaken van het terrein. Het werk is
aanbesteed en de aannemer begint op korte termijn.
De gemeente Vorden heeft vorige
week dinsdag de uitspraak van de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State ontvangen op het ver-

Nieuwe cursus
binnenhuisarchitectuur
Is uw huis toe aan een metamorfose, maar Jan des Bouvrie komt
maar steeds niet langs, dan is er
voor u een cursus interieurontwerpen. Onder (bege)leiding van
een enthousiaste binnenhuisar-

zoek om schorsing van het bestemmingsplan 'Bedrijjventerrein
Werkveld-Oost'. De voorzitter
heeft de bezwaren van diverse omwonenden afgewezen. Wethouder
DJ. Mulderije-Meulenbroek is bij
met de uitspraak omdat diverse
Vordense bedrijven al langer dan
een jaar wachten om zich op het
nieuwe bedrijventerrein te mogen
vestigen. Na het vertrek van Nedac
Sorbo is het volgens mevrouw
Mulderije belangrijk dat er in

Vorden voldoende werkgelegenheid blijft. De bedrijven kunnen
nu in het voorjaar met de bouw
starten.
Werkveld-Oost beslaat met groenen infiltratievoorzieningen 5,5
hectare. Uitgeefbaar is 4,2 hectare.
Het bedrijfsleven heeft al voor de
totaal uit te geven oppervlakte belangstelling getoond. De gemeente
heeft zelfs een reservelijst van ge
gadigde bedrijven moeten aanleggen.

chitecte maakt u een compleet
inrichtingsplan voor uw eigen
woning op basis van uw eigen
woonwensen. Het is een heel praktisch gerichte cursus waarbij u in
een zeer klein groepje van maximaal 4 cursisten heel direct op
zoek gaat naar woonsfeer die past
bij u en bij uw woning. Het is daarbij vooral van belang dat het huis
geen showroom wordt maar een
uw eigen 'thuis' biedt. U leert stap
voor stap welke mogelijkheden er
zijn met kleur, verlichting, inde
ling en aankleding van uw woonruimte, en gaandeweg de cursus
leert u bewust uw eigen keuzes
maken. Naast het zoeken naar rust
, ruimte, licht en sfeer wordt er
ook aandacht bestaad aan de hele
praktische kant van het wonen.
Natuurlijk is de uitdaging des te
groter om daarnaast ook nog het

budget binnen de perken te houden. Vaak komt men tot een
inrichtingsplan dat in verschillende fases kan worden uitgevoerd.
Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die nieuw bouwen of verbouwen, als voor mensen die zonder al te grote ingrepen in hun
bestaande woning woonideeën op
willen doen. De cursus die vanaf
eind september weer start bestaat
uit 12 dagdelen en wordt gegeven
in Zutphen. De lestijden worden
in onderling overleg vastgesteld.
Mocht u geen tijd kunnen vrijmaken voor het volgen van de cursus,
dan behoort een op uw maat
gemaakt advies of ontwerp ook tot
de mogelijkheden. Men wil meer
informatie of wil men zich opgeven dan kan men bellen: Jacquelien Koopman, tel.: 0575513426.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER Wl.lïïl- AMIUU.ANC1- B R A N D W l I R l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 september 10.00 uur ds. M. Beitier, Bloemendienst.
Kapel de Wildenborch
Zondag 12 september 10.00 uur dhr. ter Avest uit Dieren.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 september 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 september 10.00 uur ds. R. Fernhout uit Daarle.
Bloemendienst; 19.00 uur D.H. Borgers, Den Ham.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 11 september 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 12 september 10.00 uur Eucharistieviering.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 september 10.00 uur Oecumenische dienst.
Weekendwacht pastores
12-13 september pastor C. Loeften, Lochem, tel.: (0573) 251457.
Huisarts
11-12 september dr. Sterringa. Schoolstraat 9, tel. 55 12 55. Alleen voor
dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 4-5 september JJ. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, 6.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en 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 wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30yl8.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg 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.
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels: elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling: als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• Nieuwe cursussen: innerlijk
genezen (Ruurlo-Almen); chakra-healing (Borculo); yoga
voor beginners en voor 55+
(Vorden); gezondheid (Barchem). Vraag folder. T. en M.
de Gans (0573) 44 11 38
• Cursus binnenhuisarchitectuur. Binnenhuisarchitecte
Jacquelien Koopman start
eind septemeber weer met de
cursus interieurontwerpen. Het
gaat om 12 lessen, waarin u
stap voor stap een eigen
inrichtingsplan maakt, gebaseerd op uw persoonlijke
woonwensen. De cursus is
vooral bestemd voor mensen
die gaan bouwen of verbouwen, maar ook voor mensen
die gaan bouwen of verbouwen, maar ook voor mensen
die zonder al te grote ingrepen
in hun bestaande woning
woonideeën op willen doen.
Voor meer informatie kunt u
bellen 0575-513426.
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
<^fe en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24.
d^mpoenverkoop Jams en
Cnutney. Opbrengst voor een
goed doel w.o. 'Manege zonder drempels'. Zaterdagmiddag 18 september v.a. 14.00
uur. Barchemseweg 67 te
Ruurlo, tel. (0575) 45 30 90,
fam. Hoeks en Kok
• Vertaalster (5(T) ZOEKT
zelfstandige woonruimte te
huur in buitengebied. (Bij
voorkeur weide-omgeving Ussel). Evt. bereid tot werkzaamheden (beheer, zorg voor dieren/tuin of i.d.). Goede referenties. Brieven onder nummer W 32-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Waar kun je nu nog zwemmen voor een knaak?
• TE KOOP: 2.40 ha snijmais; gelegen op de hoek
Hengeloseweg-Kieftskampweg te Vorden. Te bevr. T.A.
Heuvelink, tel. (0575) 431356.

NIEUW:

Zwitserse Appel-Peren
Bavaroise vlaai
'n heerlijke fris, romige compositie
voor maar
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om teleurstelling te voorkomen, bestel tijdig!

o o o oo oo

Kleinere Cassata-vlaai
goed voor 6 punten
voor

r f% QC
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• Wordt nu jeugdlid bij
zwem- en polovereniging
'Voila' tel.: 0575 - 552794

Keuze uit Italiaanse broodjes, zoals...

• Ziet u op tegen de lange
winteravonden? Kom m.i.v.
20 sept. gezellig bridgen bij
onze niet rokersclub op elke
ma. avond in 't Dorpscentrum
Vorden om 19.30 uur (tel.
secr.: 552485) Bij voldoende
belangstelling is er voor
beginners gelegenheid een
cursus te volgen. Info: tel.:
552486

deze en alle soorten broodjes
dit weekend

Ciabatta - Panini
in diverse smaken

6 halen = 5 betalen

Ze zijn er weer/!!

Alles

even
lekker

Roomboter-Amandel
Speculaasjes
om alvast te proberen
250 gram voor

M f™ en
T O.

O O O O ö OO

• Wilt U leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak Heren dat kan bij: I.
Kroese - Olthof Het Kerspel
28, Vorden, tel.: 0575 551053. Ook les 1x per
dagen mogelijk

Argentijnse Maxima Broodjes

• Te koop: motorscooter
Yamaha Maiestv. 250 cc, b.j.
'96. 4800 km. Interessante
prijs: (0573) 45 21 68.

Zie ook onze dagaanbiedingen
iedere donderdag 5 broden voor f 12,95

Nieuw:
'n pittige verrassing
per stuk

M 4 yC
|.

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

• Te koop: 2 haflingers
goede afstamming bijna 11/2
jaar tel.: 0575 - 551748
• Kilimanjaro koffie: Het
toppunt van een lekker pittig
kopje koffie. Deze maand van
4.99 voor 4.25 Bij Wereldwinkel Vorden.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

20 jaar, 3x10jaar en 5 jaar

Of)

waren deze medewerksters door hun enthousiasme
medebepalend voor het gezicht van onze Albert Heijn Supermarkt.
Maar de verleidingen van de ooievaar zijn ook nu weer
te sterk gebleken en daarom zoeken wij

actieve jongelui (m/v)

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575) 55
3283, b.g.g. 06-51106955.

die hun plaats over willen nemen.
Wij denken aan een vast dienstverband op full-time of part-time
basis.

• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467381

Heeft u interesse?
Kom eens praten.

• GEZOCHT: flinke scholier
voor werk op de zaterdag inen om de boerderij (buitengebied Baak). Brieven onder no.
W32-2 Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden
• GEVRAAGD: zelfstandige
huishoudelijke hulp voor
twee ochtenden in de week
Mv. Ambagtsheer, Vorden, tel.
552232.

Vlaai van de week:

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

Informatie bij:

Albert Heijn Hengelo

l'OIIÏÏi: VOKDI N:

daj; en nacht (0575) 55 12 :«) h.j-.». (055) :J68 68 68
B R A N D V V I - I - R : dat; en IKK hl 112
A M H U l . A N C I : dair en nacht 112

Keuze uit ruim 30 soorten
Calorie-arm... en goed voor 12 royale punten
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room, vers fruit en zonder conserveringsmiddelen

• Verse snijbloemen van
eigen land. Van eenvoudig en
goedkoop bosje tot diverse
creaties. Verder ruime keuze in
kalebassen en andere snuisterijen. Overtuig u zelf. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker

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

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85.

Waaien vlgs. Limburgs recept
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Raadhuisstraat 36,7255 BN
Hengelo (Gld.) / Tel. (0575) 46 12 05
<*.v.Heko
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Daan

i
l

Astrid Bourgondiën

Drikus Christiaan

gaan trouwen op vrijdag 17 september om 10.00 uur in het Gemeentehuis
te Hengelo (Gld.)

Hij is geboren op 30 augustus
1999, weegt 4000 gram en is
54 cm lang.
André en Monique
Klein Gettink

Trots en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze dochter

:
B

Dinand Schuurman
&
Bianca Halfman

Paul Rodenkolaan 39
7207 CC Zutphen

te gaan trouwen

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Leon is geboren op 3-9-99
Gerrit en Wilma
Eggink-Rossel

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 37
7251 WL Vorden

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en mijn
broertje
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Rijksgediplomeerd
hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

NORDE kv.

Gerard
en
Annie Schepers

7251 EB
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Laat uw grafmonumentvakkundig
schoonmaken, schuren, repareren
of restaureren!

Van Heeckerenstraat 10
7251 XJ Vorden

Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

J
• t'.

•»

1949

!
In plaats van kaarten

7999

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

Blijf geven!
G i r o 2 6 O OO
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: KANKERBESTRIjDING
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Op donderdag 16 september a.s.
hopen wij

H. Pelgrum
&
R. Pelgrum-Rietman
samen met kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Wilt U ons hiermee feliciteren dan
bent U van harte welkom vanaf 20.00
uur in Café-Restaurant "De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Wij zijn
vrijdag 17 september
de gehele dag

GESLOTEN

Geurken weg 2
7251 MN Vorden

Eiken
Bourgognevloer
20 m/m massief,
gelakt/geolied, v.a.

114,=
per m2.

Regelink Schilderbedri/f V.O.F.

Keuze uit 50 toerbussen
HAVI Reizen J.L HARREN

Huis De Voorst
Binnenweg 10. 7211 MA Eefde
Td.: (0575) 54 54 54/51 .V? 20
Fta: (0575) 5135 05
E-mail: huisdevoorsUmnm ersal.nl
www.huisdevoorst.nl

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

.

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

recepties en (bruilofts)party's
produktpresentaties
vergaderingen en congressen
besloten diners
bruidshuis «p het landgoed

Monuta ¥

Vorden
september 1999

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
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Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Om dit met ons te vieren nodigen wij u
uit op onze receptie, zaterdag 25 september van 15.30 tot 17.00 uur in
"Bodega 't Pantoffeltje" Dorpsstraat 34
te Vorden.

Edith en Gerard
Wouter

V O R D E N
Burg. Galleestraat 44

EEFDE (bij Zutphen)
Huis De Voorst in Edele biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid

v

Donderdag 23 september zijn wij 40
jaar getrouwd.

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken,
betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die
wij van u mochten ontvangen.

VIDEOTHEEK

-HUIS DE VOORST-

ASSURANTIE- AEMK- EN BEMIDDEUNGSBURO

BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83
7250

Hazelnoot 30
7261 H D Ruurlo

op huur en
koop!

Correspondentie-adres:
J.H. Hakkert, Dwarsdijk 13,
7245 VB Laren Gld.

Trimsalon
'De Batsheuvel'
Christel Geerligs
S

Dick, Heidi en Keivin
Bosch-Brinkerink

D.V.D.

Lochem, 3 september 1999

Mocht u geen rouwcirulaire hebben ontvangen, wilt u
dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

Mike

Nu ook

H. Zoerink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.45 tot 17.15 uur bij
HCR Witkamp, Dorpsstraat 8 te Laren.

Bouwdijk 2
7241 N H Lochem
tel.: 0573-252551

Mike is geboren op 5 september 1999 om 8.10 uur, is 52 cm
lang en weegt 3520 gram.

A.G. ter Avest - Hakkert

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen in de kerk.

Wij zullen elkaar het ja-woord geven
om 13.00 in het gemeentehuis te Vorden. De kerkelijke inzegening begint
om 14.15 uur in de Nederlands Her
vormde kerk Vorden.

Leon

Barchemseweg 40, Ruurlo
tel. (0573) 45 31 93

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 8 september a.s. om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk te
Vorden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden. Na de
begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in restaurant "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Op vrijdag 17 september 1999 hopen wij
Arnold en Jacqueline
GrotenhuysBrummelman

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 14 84

neven en nichten
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DECSPANNEVOCEL

Lochem: W.M. Hakkert
Laren Gld: H. Hakkert

\
------

per m2.

op de leeftijd van 91 jaar.

Ruurlo:

----------------------------

Romy

32,95

WEDUWE VAN HENDRIK JAN BOUWMEESTER

Varsseveld:
Ons adres:
Bronkhorsterstraat 6
7256 KE Keyenborg

woonkamerkwaliteit
reeds vanaf

GERRITJE
BOUWMEESTER - HAKKERT

De receptie zal plaatsvinden van 14.00
uur tot 15.30 uur in Party-restaurant
"De Smid", Kerkstraat 11 te Keyenborg.

Eerst was je 9 maanden ver
steeds kwam je dichterbij.
Nu telt de hemel weer een ster
fantastisch - dat ben jij.

Laminaat

Na een liefdevolle verzorging in "De Hoge Weide" nam
de Heer tot Zich, onze geliefde zuster, schoonzuster
en tante

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 11.00 uur in de R.K. kerk St.
Jan de Doper te Keyenborg.

Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden
Tel. (0575) 55 68 85

Zij is geboren op dinsdag 31
augustus 1999 om 06.00 uur,
weegt 2400 gram en is 47 cm
lang.

Jezus, die mij zonden droeg,
komt in heerlijkheid en kracht,
elk tot heil die Hem verwacht

Herbert Regelink

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo Gld.

DECJSPANNEVOGEL
•

M rU B f L

t N TAPIITCNHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo
tel. (0573) 45 31 93

QEMEENTE
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ERGADERINGEN

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN
aanwager
het Wiemelink, Tebecai Netwerken
naast nr. 40
B.V.

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

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
Gemeentebulletin)

bouwen telecommunicatiekast

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

1

m

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

inhoud

OUWVERGUNNINGEN

plaats

aanvrager

inhoud

Enkweg 9

Installatiebedrijf
Wim Bosman

vergroten bedrijfsruimte

Enzerinckweg 10 G. Schuerink

verbouwen veeschuur tot
bergruimte

/W,

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3 :44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 13 september tot en met 22 oktober 1999, ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

r F.Th. van Amerongen
uttestraat 12
7251 MZ Vorden
Schuttestraat 12
een akker- en tuinbouwbedrijf

Burgemeester

adres van de inrichting:

E.J.C. Kamerling:

0111 vei-gT.iiïr»i«g voor:

maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

De strekking van het besluit^M:lening luidt:

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
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 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het
nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders
hun advies nog bij of houden 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 bibliotheek in Vorden en in de Rabobank in Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint aan de voorzitter of secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert niet omdat er
geen agendapunten zijn.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 14 september om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staat:
- voortgang samenwerking Vorden Hengelo en Steenderen, een toelichting door de Vordense leden van de stuurgroep;
- wijzigen gemeenschappelijke regeling Onderwijsbegeleidingsdienst.
- handhavingsconvenant regio IJsselstreek.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 15 september 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staat:
- overdracht Hackfortsche Molen
- regionaliseren archieftaken
- groot onderhoud en duurzaam veilige inrichting Wildenborchseweg
en omgeving
- boüwrijpmaken Werkveld-Oost
- wijzigen begroting 1999
- prioriteitenlijsten Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monumenten
1997.
startdocument.

S v.

ERGADERING

voor zover thans rekening valt ^Juden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben
ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 23 oktober
1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

RAADSCOMMISSIES

GEMEENTERAAD

De gemefP^raad vergadert op dinsdag 28 september 1999 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
-

wijzigen gemeenschappelijke regeling Onderwijsbegeleidingsdienst.
overdracht Hackfortsche Molen
regionaliseren archieftaken
groot onderhoud en duurzaam veilige inrichting Wildenborchseweg
en omgeving
- boüwrijpmaken Werkveld-Oost
- wijzigen begroting 1999
- prioriteitenlijsten Besluit Rijkssubsidilring restauratie monumenten
1997.

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 ÈÈn uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde
stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen
Inspreken tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. AH.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

'IJZIGEN GEMEENSCHAPPELIJKE
WIJSBEGELEIDINGSDIENST

REGELING ONDER-

De wijziging die burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen is uitsluitend van technische aard. Het gaat om gelijkschakeling
van bedragen van het rijk en van de gemeente.

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
ACKFORTSCHE MOLEN
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EMEENTEHUIS OP W SEPTEMBER 1999 GESLOTEN
Op 10 september 1999 gaan de medewerkers naar Amsterdam. In verband daarmee is het gemeentehuis de hele dag gesloten.

f IEUWE LEDEN VOOR DE COMMISSIES WELZIJN,
MILIEU EN SAMENWERKING EN WONEN, WERKEN
EN RECREËREN.
De heer J.W. Regelink is aangewezen als lid van de commissie welzijn,
milieu en samenwerking, de heer J. Klein Lenderink is aangewezen als lid
van de commissie wonen, werken en recreëren.
Deze nieuwe aanwijzingen zijn het gevolg van de benoeming van de heer
J. Klein Lenderink als lid van de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Hackfortsche molen voor een bedrag van f l,— over te dragen aan de Stiching
Vordense Molens. Deze Stichting stelt zich tot doel het verwerven, restaureren, instandhouden en laten draaien van één of meer molens. De
gemeente koopt de kosten voor onderhoud van de molen af voor een
bedrag van f 150.000,—. Dit geld krijgt de stichting dus mee als een
"bruidsschat".

'R

EGIONALISEREN

ARCHIEFTAKEN

Het "oude archief" van Vorden gaat naar het Stadsarchief Zutphen,
samen met de oude archieven van Brummen, Gorssel, Lochem, Voorst en
Warnsveld. Op deze manier kan een professionele organisatie gaan zorgen voor het archief. Met de gemeente Zutphen hebben de gemeenten
een overeenkomst afgesloten.

jf D OUWRIJPMAKEN

WERKVELD-OOST

Burgemeester en wethouders kunnen met het bouwrijpmaken van het nieuwe bedrijventerrein aan de oostzijde van de Kerkhoflaan beginnen. De rechter heeft "groen licht" gegeven. De totale kosten voor het bouwrijpmaken bedragen f 1.447.000,-. Dit is iets meer dan eerst was begroot. De grondprijs stijgt daardoor ook met f 3,per m2.

RIORITEITENLIJST SUBSIDIE

afval apart JU

MOOIMEEGENOMENV*

RIJKSMONUMENTEN

Als eigenaren van rijksmonumenten in aanmerking willen komen voor een subsidie van het Rijk, dan moet de
gemeente bij de provincie een prioriteitenlijst indienen. Burgemeester en wethouders hebben de restauratieplannen van de eigenaren geïnventariseerd en zullen deze, als de gemeenteraad ermee instemt, bij de provincie indienen.

«•OINTI-. f «UIT
IN T U I N A F V A L

APABT

ANDHAVINGSCONVENANT

REGIO IJSSELSTREEK

In dit convenant maken overheidsinstanties afspraken om beter samen te werken voor de handhaving van de
milieuwetgeving. Hierdoor kan het toezicht op afval- en grondstromen verbeteren, het verkleint de "mazen in
het net", voor bedrijven geeft dit meer rechtsgelijkheid en rechtszekerhied, de geloofwaardigheid van de overheid moet toenemen en deskundigheid en informatie kan beter worden uitgewisseld. De provincie richt een
service-organisatie handhaving op voor het ondersteunen en geven van faciliteiten voor het handhaven van de
milieuwetten. Politie en justitie werken ook mee in deze opzet.

'B ESTUURLIJK

STARTDOCUMENT

EEN BETER
MILIEU
BEGINT El]
JEZELF

In dit document maken de gemeenten Vorden, Warnsveld en Steenderen afspraken over de onderwerpen waaraan de politie de meeste aandacht moet besteden. In Vorden blijft de Discobus overlast veroorzaken. De ontmoetingsplek van jongeren bij de ABN/Amrobank blijft ook de nodige aandacht vragen, evenals het asielzoekerscentrum in Kranenburg. Het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen is ook een blijvend punt van
zorg.
Ten aanzien van de verkeersveiligheid zal de politie onder andere de snelheidscontroles uitvoeren op de Horsterkamp, de Baakseweg, de Ruurloseweg (Kranenburg), de Wildenborchseweg, de Zutphenseweg . Ook komen
er weer verlichtingscontroles voor fietsers en alcoholcampagnes.

Gasterij de Eikeboom
op zondag muziekcafé

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 september wordt aan de
Oude Zutphenseweg 5b in Vorden een pompoenenshow gehouden. Dit herfstevenement dat helemaal in het teken zal
staan van de pompoen en de kalebas - wordt georganiseerd
door Pompoenerie Tonda Pandana.
Enorme oranje en okergele joekels. Zo kennen de meeste mensen

de pompoenen en kalebassen. ]e
hebt ze echter ook in de vorm van
handperen, meloenen, zwanenhalzen, wratachtige gezwellen, paraplui-handvaten, flessen en pollepels.
De pompoenenshow in Vorden telt
zo'n 217 verschillende soorten.
Het mag duidelijk zijn dat het hier
gaat om de grootste pompoenenen kalebassencollectie van Nederland. Tijdens de pompoenenshow
is er van alles te zien. Naast de ver-

3)@IL
HORSTMAN

koop van unieke pompoenen en
kalebassen is er een demonstratie
van Halloween-pompoenensnijden. Verder kunnen er modeltuinen worden bezocht en worden er
demonstraties bloemschikken ge
houden.
Ook het mandenvlechten en stoelenmatten zal niet ontbreken en
voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid om kleine kalebaspoppetjes te maken.

een hechte 4-mans formatie ontstaan. Amazon '66, een band met
enthousiasme en uitstraling, staat
garant voor een zwetende en rockend optreden. Het repertoire van
de groep bestaat uit: rock 'n roll,
rhythem 'n blues en stevige rock.
De band bestaat uit: Martin
Abbink, gitaar; Maurice Klootwijk,
zang; Ben Wagenaar, drums/backing vocals en Henny Wissink, bas.
Voor de tweede zondag van oktober staat Gewoon Jansen op het
programma.
Zo is Gasterij de Eikeboom er in
geslaagd om op elke tweede zondag van de maand iets te bieden
voor de regionale muziekliefhebber.

Bij voldoende deelname stad
in oktober weer een cursus

E.H.B.O.

pi<t«p

WEEVERS

Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Voor 12 september staat de formatie Amazon '66 garant voor een
swingende middag en avond. De
band is in '94 voortgekomen uit de
Zutphense groep The Repair Kit.
Oorspronkelijk was het een 5mans-formatie en lag het accent
op de blues-rock. Na enkele wisselingen van drum en bas is er nu

EHBO-Var«nlglng

DRUKKERIJ
Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden

Sinds dit voorjaar zijn in Gasterij de Eikeboom te Keijenborg,
elke twee zondag van de
maand, optredens van regionale bands. Onder stijgende belangstelling hebben bezoekers
kunnen genieten van onder
anderen: Part Two, Spitfires en
Grolsch-Busters.

CERTIFICAATHOUDER

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

Inlichtingen en/of opgave bij:
H. Jansen-Aubel
tel. (0575) 55 26 53
Opgave tot en met
30 september

Volop noviteiten op het gebied van wonen bij Lubbers in Hengelo:

Het Nieuwe Wonen

Volksuniversiteit met beide voeten op de grond:

11 September Inmarkt
De Volksuniversiteit informeert tijdens de Inmarkt op zaterdag 11 september in de Hanzehof in Zutphen de bezoekers
over ruim honderd verschillende cursusonderwerpen. De docenten van onderwerpen in de
rubrieken 'creatief en 'huis en
tuin' zijn de hele ochtend aanwezig. Na het middaguur vertellen docenten over de cursusinhouden betreffende de rubrieken 'techniek', 'computer*,
'mens in beweging' en Tamst,
cultuur en wetenschap'.

Bij Lubbers Wonen & Slapen in
Hengelo heeft de complete 3000
m2 showroom een volledige
metamorfose ondergaan.
Nieuw is de collectie 'Living Colors' van Jan des Bouvrie.eigentijds
gepresenteerd in een sfeervolle
shop. Dit üfe(c)style label omvat
gordijnstoffen, transparanten.tapijt en houten vloeren. "Alles is
qua kleurstelling en sfeerop elkaar
afgestemd en ontworpen door Jan
des Bouvrie. ledere 6 maanden

wordt de collectie aan de nieuwste
trends aangepast, zo zijn wij altijd
gegarandeerd de eerste in deregio
met de aktuele woontrends",
aldus Hessel Lubbers, eigenaar van
Lubbers Wonen & Slapen in Hengelo.
Ook de rest van de showroom en
de collectie is afgestemd op het
nieuwe millenium. Een van de
nieuw opgenomen merken is bijvoorbeeld 'Hulsta', kwalitatief
mooie en aktuele meubelen en
slaapkamers. In de beddensi

Vergeet niet te vlaggen!

aalzaak 'Morgana Slaapkamers' is
ook het nodige vernieuwd, in het
oog springen de nieuwe Aupingstudio en de uitgebreide testhoek
voor slaapsystemen en waterbedden.
De komende jaren zal Lubbers
Wonen & Slapen de gehele regioblijven bedienen met unieke en
zeer aktuele collecties woningtextiel, meubelen en slaapkamers.
Een bezoek is dan ook zeker de
moeite waard.

Wordt nogal eens gezegd dat de
sfeer tijdens de Inmarkt van een
hoog zweverig gehalte is, de Volksuniversiteit daarentegen staat met
beide voeten op de grond. De locatie in de Hanzehof namelijk in de
foyer en in de naastgelegen Kegelzaal worden demonstraties en lezingen gegeven. De eerste inleiding is een spectaculair en kleurrijk schouwspel. Dave van Eijnsbergen leidt zijn cursus 'Kunst kijken en beoordelen' in met behulp
van een videopresentatie op
scherm. De laatste twee onderwerpen zijn diapresentaties over de
kunst in Egypte en Barcelona door
de heer E. Kreytz en een introduc-

tie over de cultuurgeschiedenis
van Rusland door mevrouw M.T.
ter Haar.
Op creatief gebied tonen docenten
wat mogelijk is in onder andere
glas in lood, beeldhouwen in hout,
servies beschilderen en het maken
van kunstenaarsboeken. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn
er dit seizoen twee teken- en schildercursussen.'Blijkbaar werd hier
op gewacht want de woensdagmiddagcursus is al vol, meedoen
op donderdagmiddag is nog mogelijk.
Een kleine greep uit het overig
aanbod: Nederlandse literatuur,
fotografie, auto- en fietstechniek,
toneelspelen, beeldhouwen en
steenbewerken, muziek beluisteren, inleidingen bij theatervoorstellingen en concerten van het
Gelders Orkest.
In de gratis programmabrochure
1999/2000 staat het complete cursusaanbod met toelichting. Men
kan het programma afhalen in bibliotheek en VW in Vorden, Hengelo, Ruurlo, Zutphen en Warnsveld en wijde omgeving. Om zich
nog uitgebreider te informeren
kan men tijdens de Inmarkt op de
Open Dag de docenten spreken en
zich inschrijven.

Drukkerij Weevers
wenst U een fijne kermis

Opening modeseizoen Tennissen

Opening Mevo in Ruurlo

Vrijdag 10 september zal het
nieuwe bedrijfspand van Mevo
Precision Technology aan de
Spoorstraat 9 in Ruurlo officieel worden geopend. Deze
opening is bedoeld voor relaties en genodigden. Zaterdag 18
september houdt Mevo 'open
huis'. Belangstellenden kunnen op deze dag het nieuwe
pand bezichtigen. Personeelsleden van Mevo zullen de gasten
voorzien van tekst en uitleg en
de machines zullen volop draaien.
Eind juni verhuisde Mevo van Vorden naar Ruurlo. In Vorden was
het bedrijf uit haar jasje gegroeid
en al geruime tijd op zoek naar
een geschikte locatie voor nieuwbouw. Het pand in Ruurlo is twee
keer zo groot en heeft een totale
vloeroppervlakte van ruim 3.700
vierkante meter.

Mevo is gespecialiseerd in het produceren en leveren van fijnmechanische onderdelen voor de hightech industrie. De technisch hoogwaardige onderdelen die het bedrijf maakt, worden gebruikt in
onder andere meet- en regelinstrumenten, optische instrumenten,
speciale machinebouw en de automobiel-industrie. Wat materiaal
betreft wordt er veel gewerkt met
roestvrij staal, messing en aluminium.
DOCHTERONDERNEMING
Mevo is een vooruitstrevend bedrijf met een uiterst modern machinepark. Het bedrijf heeft vijftig
werknemers in dienst en is in het
bezit van het kwaliteitscertificaat
ISO 9002. Verder beschikt Mevo
sinds 1994 over een zelfstandige
dochteronderneming in Trencin
in Slowakije. Hier zijn in totaal
twintig mensen werkzaam.

Afgelopen week heeft Modecentrum Teunissen het modeseizoen najaar 1999 geopend met
vier modeshows. De belangstelling was enorm en de sfeer heel
goed. Mannequins en dressmen
lieten in een show van ruim één
uur de wereld aan kleding voorbij komen. Vele bekende merken, zoals Gerry Weber, Rosner,
Ravens en Gispa kregen de aandacht.
Het modebeeld laat duidelijk veranderingen zien. Zo zijn de stoffen
veel meer vervilt geworden. Vooral
in vesten en blazers is dit duidelijk
te zien. Vesten en blazers geven
het beeld van een soort vestjasje,
die daardoor dan ook zeer gemakkelijk te dragen zijn.
De stoffen zijn wollig en zacht en

de stretch speelt nog steeds een
grote rol. De rok zal meer plaats
gaan innemen, waardoor een iets
gekleder beeld wordt verkregen,
maar door de casual stofsoorten
ziet het geheel er sportiever uit.
Gispa brengt prachtige truien en
vesten in de bekende Gispa-kwaliteiten. Collpullovers en polo's zijn
absoluut favoriet. Speciaal voor de
grotere maten voert Modecentrum Teunissen het merk Samoon. Prachtige modellen voor de
vrouw met een maatje meer die
toch van sportieve mode houdt.
Deze collectie zal de volgende
weken nog verder worden aangevuld.
Voor de mannenmode zijn nieuwe
stoffen eveneens bepalend voor de
mode. Velours en chenille zijn
vaak gebruikt voor colberts terwijl

fleece- en teddykwaliteiten veel in
sweatshirts worden verwerkt.
De pantalons worden een tikkeltje
smaller, de twee-bandplooi maakt
plaats voor één, waarbij de bovenwijdte wel hetzelfde blijft.
Veel aandacht was er voor de "Mix
op Maat" kostuums van Frans
Molenaar. Hier kunnen mannen
hun eigen kostuum exact op maat
uitzoeken. In donkerblauw of
antraciet is dit programma altijd
in alle maten aanwezig.
Tijdens de show vertelde Rob Teunissen over de trends en details,
waardoor de bezoekers een goed
beeld kregen over de mode van het
komende seizoen. Als u de show
gemist heeft kunt u de komende
dagen op uw gemak een kijkje
komen nemen. U bent in het Ruurlose modehuis van harte welkom.

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
^_
altijd verrassend lekker

De

AAP Miles

lekkerste vleeswaren en worstsoorten uit eigen
worstmakerij
^

Air Miles

Altijd een
deskundig
advies

—

LET OP'.
Winkelen op
maandag, dinsdag
en woensdag is
extra aantrekke i|k
de komende weken
Heerlijk

gekruide
lekkernijen
uit de grill
Bij Stichting AAP worden uw Air Miles goed
gebruikt! Misbruikte uitheemse dieren, die in het
opvangcentrum door een
vakkundige en liefdevolle verzorging weer tot
zichzelf zijn gekomen,
kunnen op Air Miles
naar een nieuwe
toekomst vliegen. Stichting
AAP brengt haar dieren
over de hele wereld naar
de mooiste plekjes in dierentuinen en reservaten.
Met uw Air Miles geeft u
de dieren een enkele reis
geluk!

Spaart u ook mee?

Gezellig en
sfeervol winkelen

. 9. Ontdek het adres •
voor vleesliefliebbers:
Vlogman!' .{* .
Nu collega Jan Rodenburg zijn zaak aan de
Dorpsstraat in Vorden heeft gesloten
verwelkomen we graag alle liefhebbers van
Jekker vlees en de fijnste vleeswaren in onze
zaak aan de Zutphenseweg 16!
We bieden u een ruime keus uit met zorg
gemaakte vleesspecialiteiten, vleeswaren en
worstoorten en niet te vergeten onze fijn
gekruide lekkernijen uit de grill.
Ook voor een kant en klare maaltijd kunt u
bij ons terecht. Maak kennis met ons supermoderne en winstgevende spaarsysteem en
profiteer van onze speciale "begin van de
week"-actie.

Vertrouw e
mals rundvlees

NIEUW'.
Sparen voor
cadeaus en grote
spaarwinst me
uw bankpas!
Vraag de folder
in de winkel

U bent van harte welkom
bij Keurslager Vlogman

De b e s t e k w a l i t e i t r e d e l i j k g e p r i j s d
Vordense
VARKENSRUG

Bel 036 538 44 84
STICHTINC

KEURSLAGER
KOOPJE

100 gram
Volgens recept
van Jan Rodenburg

OPVANC
VOOR
MfEDIERIN

^^^^^^ ^^ ^njiTH

KALKOENSCHNITZEL

5GEGRILDE

KIPPEN
BOUTEN

BERLINER

Soms is de ander...
definitief weg

ROUW
VERLIESVERWERKING
In on/e maatschappij is de
dood een privé-aangelegenheid. Men moet individueel
het verdriet verwerken, ook
als men weinig familie of goede kennissen heeft. Gevolg:
weinig eten, slecht slapen,
moeilijk aan iets anders
kunnen denken, zich
neerslachtig voelen,
schuldgevoelens, enz.
Men sluit zich af.
Leven is dan een hel.

100 gram

100 gram IO9

PEPP-SALA

portie

100 gram
Aanbiedingen gelden
t/m 11 september 1999.

Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321

Vakantie napret
. Valuta vlaai.

Hf 1.10?°

DM 10.°°
Fr. 40.°°
L 15.000?°
Sh. 85°°

Uw laatste vakantie valuta toch nog goed besteed.

Telefoon (030) 297 11 97

met saté

In het begin van de week inkopen doen
bij Vlogman levert extra voordeel op.
Tot en met 2 oktober ontvangt u bij
iedere op maandag, dinsdag en woensdag bestede 5 gulden een stempel op
deze kaart. Is de kaart vol dan heeft u
bij inlevering recht op 10% KORTING
op uw eerstvolgende aankoop. Of u
krijgt een handig rugzakje GRATIS!

VLOGMAN, keurslager

Duitse Mark
Fr. Frank
It. Lire
Oost. Sh.

Postbus 5103, 3502 JC Utrecht.

NASI/BAMI

Verdien 10% korting op uw
eerstvolgende aankoop of
een handige rugzak!

LET OP ONZE GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN WE OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN EN OP WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

'n kleinere vlaai voor 6 personen

NATIONAAL
FONDS
GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID

100 gram

SPECIAL

100 gram IMfe./

ZALMSALADE

PADDESTOELEN
GEHAKT

VLEESWAREN

100 gram

BOERENMETWORST

SPECIAL

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

handels-ofzetwerkgebied van
Mrtica-de Vijfsprona
therapeutische leef-werkgemeenschap eh biologisch-dynamisck
landbouwbedrijf

Trading
beheert een winkel m natuurvoedingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.
Als extra service is er een bezorgdienst op dinsdag en vrijdag.
Ook verzorgen wij dan groenten- en
fruitabonnementen.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

"Bel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

Trading
Keoordweg 2 • l/orden • Tel. (0575) 55 42 02

t>eze week de volgende aanbiedingen:
franse Scha ff enkaas
van f3,75 voor f 3,25 p/100 gram

Vers van eigen bedrijf:
SuikerttMis f 1,35 per kolf, 5 voor f5,45

1>iverse slasoorten /1,25 p/krop
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12.30 uur
woensdag
van 00.00 tot 12.30 uur
en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag
van OS.OO tot 15.00 uur
en vrijdag op de markt

KRENTENBOLLEN
Rabobank Graafschap-West organiseert in samenwerking met Cruise Travel
een informatiebijeenkomst over alle mogelijkheden voor het maken van een
cruisevakantie.
Tijdens deze bijeenkomst zal u duidelijk worden dat een cruisevakantie een
heel bijzondere ervaring is tegen een zeer acceptabele prijs.

Zondag 12 september 1999
Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 te Vorden
Aanvang 14.30 uur

25

nu 6 voor

Aardbeien bavaroise vlaai

s

10*

Mueslibol
gevuld met nootjes, rozijnen en abrlkoos

voor

3*0

Echte Bakker

Presentaties op groot videoscherm
Veel informatie door deskundige medewerkers van
Cruise Travel en de Rabobank

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

De toegang is gratis. Wel willen we vooraf graag weten met hoeveel personen
u komt. Een telefoontje naar een van onderstaande nummers is hiervoor
voldoende.

Met ingang van 8 september zijn wij
ook op woensdag geopend.

MAISTAXATIE '99
Reisbureaus:

Rabobank

VORDEN e/o

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon (0575) 55 82 37

Opgeven bij:
H. Havekes
tel. (0575) 554050

Graafschap-West
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05
algemeen telefoonnummer: (0575) 55 81 00
e-mail adres:
graafschap-west@tref.nl

oh

Voor het einde van dit MILLENNIUM hebben we nog
VIER maanden om U te VERRASSEN
en dat GAAN we ook DOEN!

HEINEKEN PILS

LICHT BELEGEN

krat
van 18,59 voor

14,99

CANEI WIJN
Rood of wit
3 halen 2 betalen
van 17,85 voor i f ƒ

90

3 flessen
NU

5,95

kg

8,90

Wij hebben plaats voor goed
gemotiveerde

jonge dames
die ons team full-time willen
komen versterken.
Bij gebleken geschiktheid bieden
wij een prettige werksfeer en een
goed salaris.

ANDRELON
SHAMPOO

RIBLAPPEN
van 19,50 voor

ch

COCA COLA

kg van 13,90 voor Qy Sr W

Warnsveld:
H. v. Gijten beek
tel. (0575) 431695

3 halen 2 betalen
van 17,97 voor

11,98

Wasserij
Siebelink

Vorden, telefoon (0575) 55 14 65

MIDDENSTANDAVONDSCHOOL
ZUTPHEN

Dat is leuk !

(een vestiging van het IMVO te Hendrik Ido Ambacht)

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

Middenstand AOV
(ALGEMENE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN)
AOV, hét vestigingsdiploma voor: detailhandel,
ambacht, dienstverlening, vervoer, horeca en
ambulante handel.

Aanvang cursus: 20 september a.s.
ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Inlichtingen:

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

Jubilaris bij Dijkman

Dat de Dijkman Bouwgroep in Wamsveld geen ééndagsvlieg is, bleek
nog weer eens op de laatste dag voor de bouwvakvakantie toen Gerrit
Rood een gouden speld met diamand opgespeld kreeg als symbool van
40 jaar dienstverband. Direkteurjan Dijkman memoreerde in zijn toespraak dat veel werknemers bij de Dijkman Bouwgroep lange dienstverbanden hebben bij het bedrijf.

Nieuwe cursus
binnenhuisarchitectuur
{ipuchon Jexigdmode was uit haar jasje
gegroeid. Daarom liebben we onze winkelrulmte enkele maten groter gemaakt.
Kom gerust vanaf 1O september een
kijkje nemen en maak tevens
9R kennis met onze niexiwe collectie
* najaar s mode.
Tot ziens bij Capuchon Jeugdmode.

R;iiitllmissti-;iiit 23 Hengelo Glel
Telefoon (O575) 46 32 "79

Zaterdag 11 September
Vooral uw:
Bloemwerk
Kado artikelen
Bruidswerk
Grafwerk
Versieringen

KOK
(9EM
SEKVICE
Eigenaar Jet en Hans Zweverink
Rijksstraatweg 64-48
WARNSVELD

Tel: 0575-522704

OPENING
Zaterdag 11 September zal KOK
BLOEMENSERVICE feestelijk
heropend worden. Aanvang 10.00
uur. Verder is er de gehele dag
open huis en gelegenheid tot kennis maken van 9.00 tot 17.00 uur,
met de nieuwe eigenaren Jet en
HansZweverink.
Openingstijden
Ma t/m Do
9.00-18.00 uur,
Vrij 9.00-20.00 uur,
Zat9.00-17.00uur.
Bezorging mogelijk, ook
oa. In de gemeenten
Vorden, Hengelo,
Steenderen, Gorssel,
Zutphen en Brummen.

Is uw huis toe aan een metamorfose, maar Jan des Bouvrie komt
maar steeds niet langs, dan is er
voor u een cursus interieurontwerpen. Onder (bege)leiding van
een enthousiaste binnenhuisarchitecte maakt u een compleet
inrichtingsplan voor uw eigen
woning op basis van uw eigen
woonwensen. Het is een heel praktisch gerichte cursus waarbij u in
een zeer klein groepje van maxin^al 4 cursisten heel direct op
zfp gaat naar woonsfeer die past
bij u en bij uw woning. Het is daarbij vooral van belang dat het huis
geen showroom wordt maar een
uw eigen 'thuis' biedt. U leert stap
voor stap welke mogelijkheden er
zi^met kleur, verlichting, inde
Im^en aankleding van uw woonruimte, en gaandeweg de cursus
leert u bewust uw eigen keuzes
maken. Naast het zoeken naar rust
, ruimte, licht en sfeer wordt er
ook aandacht bestaad aan de hele
praktische kant van het wonen.

Natuurlijk is de uitdaging des te
groter om daarnaast ook nog het
budget binnen de perken te houden. Vaak komt men tot een
inrichtingsplan dat in verschillende fases kan worden uitgevoerd.
Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die nieuw bouwen of verbouwen, als voor mensen die zonder al te grote ingrepen in hun
bestaande woning woonideeën op
willen doen. De cursus die vanaf
eind september weer start bestaat
uit 12 dagdelen en wordt gegeven
in Zutphen. De lestijden worden
in onderling overleg vastgesteld.
Mocht u geen tijd kunnen vrijmaken voor het volgen van de cursus,
dan behoort een op uw maat
gemaakt advies of ontwerp ook tot
de mogelijkheden. Men wil meer
informatie of wil men zich opgeven dan kan men bellen: Jacquelien Koopman, tel.: 0575513426.

Biei ons
in a n Achterhook
"Meneer, is dat kasteel ook opengesteld?". Een paar dames op de fietse heeln mien vegange zaoterdag op de Lindseweg veur de Kieftskamp an. "Hoezo, bedoel iej opengesteld?", "'t Is toch Monumentendag vandaag?. In 't dorp hangen grote spandoeken over de weg".
"Dat klopt jao, maor a'j de doppers los hadn ehad ha'j ok können
leazen dat dat de tweede zaoterdag in september was. Dus volgende
wekke zaoterdag, 'n elfden". "Oh", was 't enige wat ze nog zeien en
fietsten toen maor wieter. Een mense kan ok neet alles wetn. Dat he'k
nog pas eheurd van een paar luu uut Berkeldarp.
Die woln samen op de Veluwe gaon fietsen. Ieder met eigen auto, de
fietsen d'r achterop, dan kö'j een heel ende van huns kommen. Uut
veiligheidsoaverweagingen wier beslotn dat ieder maor op zien eigen
meniere mos ri'jen. Neet achter mekare an gaon jakkern, dat was te
geveurlijk. Ze zoln mekare in Vierhouten weerzien, biej de kerke daor.
Die van 't Rosink waarn 't eerste in Vierhouten. Teminste, dat dachen
ze. 's Kiekn waor de kerke steet. 't Darp is maor zo'n gat dus met een
paar keer op en neer ri'jen ha'j 't wel ezien. Alles, behalven een kerke.
Want die hebt ze daor neet, teminste gin groot gebouw zoa'j ze in andere plaatsen ziet. Ondanks dat ze daor wieter nog wel aadig vaste in
de "leer" bunt. Wat noew gedaon. Op 'n kruusing midden in 't darp
maor 's een tiedjen ewacht maor de Wilgenhof s waarin in gin velden
of weagen te bekennen. Zo hebt ze daor nog een hotjen ewacht en onderhand al 's nao 't huus van de Wilgenhofs ebeld of ze meschien al
weer in huus waarn. Maor daor kregen ze gin geheur.
Uutendelijk wier beslotn maor weer op huus an te gaon en 't fietsen
't fietsen te laotn. 'k Zolle eur anraon kommenden zaoterdag nao
Vodd'n te kommen en de Monumentenroute te fietsen. Die route ko'j
zo biej de VW haaln en dan leer iej "Grootvader's huisje" ok nog 's
kennen. Want daor bunt t'r zat die de hele weald oaver bunt ewes
maor nog geels neet wet waor dat ding argens steet biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman

Open Monumentendag
(a.s. zaterdag) is de

Antoniuskerk
op de Kranenburg
open van 11 tot 17 uur.

De lessen voor het seizoen 1999-2000
beginnen op zaterdag 18 september
in het Dorpscentrum te Vorden.
Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

U kunt dan enkele mooie aanwinsten
zien voor het volgend voorjaar
te openen Heiligenbeeldenmuseum
in deze kerk.

BLOKFLUIT leeftijd ca. 7 jaar
KEYBOARD 8 jaar

Met veel voldoening presenteert
de VW de nieuwste toevoeging
aan het assortiment

geschenkbonnen.

leder z'n
eigen wens.
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Een beperkt aantal keyboards is voor de
leerlingen van groep 1 te huur via de club.
Toewijzing in volgorde van aanmelding.
LESTIJDEN:

Keyboard:

Blokfluit:
9.45 groep 1
(beginners)
9.45-10.30 groep 2
9.00-

De Nationale

9.00- 9.45 groep 4
9.45-1 0.30 groep 3
10.30-1 1.1 5 groep 2
10.30-1 1.1 5 groep 1
(Gea - met vooropleiding/

Die ligt bij de VW op u te
wachten in coupures
van 10, 15 en 25 gulden.
Er was in het verleden geregeld
vraag naar dit product en het
verheugt ons zeer dat we daarin
nu kunnen voldoen.
Kortom: een welkom geschenk
voor jong en oud en alles daar
tussenin.

notenkennis)
11. 15-1 2.00 groep 1
(Hans - zonder vooropleiding)

Uitgifte keyboards: zaterdag 18 september
tijdens de les.
OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 55 32 29

Mevr. E. Teunissen, tel. 43 15 90
M. Ditzel, de Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Martine Letterie
in bibliotheek

Als je nog geen deelnemerskaar t
hebt, vraag er dan een in de bibliotheek. Lees vijf boeken voor vijf
sterren en je ontvangt een uitnodiging voor 20 september in d|J>ibliotheek. Die middag word^^n
een oorkonde overhandigd enKan
men luisteren naar Martine Lette
rie over de bekende boeken van de
eeuw.

Lees de sterren van de eeuw! Nog
een paar weken en dan komt de
Vordense schrijfster Martine Letterie in de bibliotheek voor de afsluiting van het leesprogramma.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen
hieraan nog meedoen. Op een
aparte tafel in de jeugdbibliotheek
liggen bekende boeken. Boeken
die in de afgelopen eeuw graag
door veel kinderen werden gele De Vordense kunstenares Riek
zen.
Schagen houdt zaterdag 11 en zon-

Expositie
Riek Schagen

Landelijke collecte Prinses Beatrix Fonds:

Collectanten gevraagd
Van 12 tot en met 18 september
aanstaande wordt weer de landelijke collecte van het Prinses
Beatrix Fonds gehouden. Ook
in Vorden! Het Prinses Beatrix
Fonds is het Nationaal Fonds
ter bestrijding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit.
Hare Majesteit de Koningin is
de beschermvrouw van het
fonds.
Het Prinses Beatrix Fonds doet veel
goed werk in Nederland en besteedt een groot deel van haar inkomsten aan wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt hulp geboden aan individuele patiënten en
ondersteunt het Prinses Beatrix
Fonds het werk van vijf patiënten
belangenverenigingen. Dit zijn de
Vereniging Spierziekten Nederland, de Multiple Sclerose Vereniging Nederland, de BOSK een vereniging van ouders met gehandicapte kinderen, de Parkinson Patienten Vereniging en de Vereniging van Huntington. Deze verenigingen lichten patiënten voor en
geven onder andere ondersteuning bij lotgenotencontacten.

dag 12 september in haar "Gale
riek" aan de Nieuwstad 2 een expositie die beide dagen van 14.0017.00 uur is geopend. Voor nadere
inforamtie kan men bellen 0575553210.
De echtgenoot van Riek, Bert Westermann, inspireerde en stimuleerde Riek destijds bij het zoeken
em vinden van een eigen beeldtaal
en een sterk persoonlijke stijl. Voor
de beschouwer van haar werk ontsluit Riek een mysterieuze wereld
waarin magie en vitaliteit een
grote rol spelen. In schimmen en
gestalten, geplaatst in een ruimte
van zachte en energieke kleuren,
roept ze een werkelijkheid op
waarin krachten uit het onderbe
wustzijn zichtbaar worden.
Riek Schagen heeft de afgelopen
jaren zowel in binnen- als buitenland talrijke exposities gehouden
zoals bijvoorbeeld in "Siau" in Amsterdam, "Gammelstrand" in Kopenhagen, "De Beyerd" Breda,
Centrum de Vaart in Hilversum;
Hotel Pueblo in Benidorm, Cultureel Centrum Amstelveen, Cultureel Centrum de Vest in Alkmaar
etc. etc.

Het werk van het Prinses Beatrix
Fonds zal moeten worden voortge
zet en uitgebreid mede om de
kwaliteit van leven van de patiënt
te blijven verbeteren. Dat kan alleen door de collectant niet voor
niets te laten lopen. Het is bekend
dat wij Nederlanders altijd in de
bres springen voor onze zieke me
demens. Dat is goed en moet zo
blijven. Daarvoor zijn collectanten
nodig.
In Vorden zijn mensen die al pakweg 25 jaar en meer, elk jaar op
pad gaan om te collecteren. Echter
op dit moment is er een tekort aan
collectanten. Dus graag een beroep op U om zich in de week van
13 september tot en met zaterdag
18 september een avondje/ middag/of morgen beschikbaar te stellen. U kunt zich telf. aanmelden
onder nummer 551688. De patiënten zullen U dankbaar zijn!!

Afgelopen zondag was het de
laatste dag (onder stralend zomerweer) van dit millennium
dat het zwembad "In de Dennen" voor het publiek was open
gesteld. Voor badmeester Martin Westerink de tijd om de balans op te maken. "Geen spectaculair zomerseizoen, de maanden mei en juni waren voor het
bad ronduit slecht. In feite nog
slechter dan dezelfde periode
in 1998. Desondanks toch
45.420 bezoekers."

Geen collectant aan de deur
gehad? Maak dan Uw gift over op
giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix
Fonds. Uw gift wordt bijzonder gewaardeerd. Het Prinses Beatrix
Fonds is houdster van het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving.

De laatste 2 weken van juli en de
eerste week van augustus (midden
in de vacanties) hebben het bezoekersaantal flink opgekrikt, waardoor uiteindelijk bijna 11.000 bezoekers meer de kassa van het
zwembad passeerden. ( Vorig jaar
bleef de teller steken op 34.500).

Oude Achterhoekse
- en perenrassen
De Noordelijke Pomologische
Vereniging (NPV) houdt op zaterdag ^^eptember aanstaande weer^Pkr jaarlijkse open determineerdag. Deze open dag
zal. zoals gebruikelijk, worden
gehouden bij Erve Brooks- Erve
Niehof in Gelselaarbij Borculo.
Die dag zullen vanaf tien uur
's morgens enkele experts op het
gebied van oude appel- en perennrassen van deze vereniging bij
Erve Niehof aanwezig zijn. Ook
zullen er een aantal historische
rassen, waaronder enkele zeer bijzondere nieuwe vondsten te bewonderen zijn.
Het vermoeden bestaat dat er in
Gelderland op boerenerven en in
historische dorps-en stadstuinen
nog heel wat oude, onbekende
appel- en perenrassen voorkomen.
De Noordelijke Pomologische Vereniging zet zich in voor het behoud van dergelijke historische

rassen. Ze zou daarom graag van
het bestaan van dergelijke bomen
op de hoogte gebr^ht worden.
Mede door haar inspanningen
kunnen dergelijke oude rassen
voor het nageslacht bewaard worden.
Er wordt speciaal uitgekeken naar
rassen die aangeduid worden met
oude en meer of minder veelzeggende namen als: Honningzeuten,
Oranje-appels, Zieden Hempkes,
Alluunderkes, Pannekoekappels,
Tante Doras, Esselmeujen, Smoe
gebuskes. Mosappels, Vennekozen,
Honderdmarken, Wienappels of
Streepkesappels, Drip-appels Karwientjes, Oosterhifkes.
Let wel: voor een betrouwbare bepaling van de naam van uw onbekende ras is het noodzakelijk dat u
tenminste drie vruchten van één
boom meebrengt. Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij H.W.
Rossel in Vorden telf: 0575552828.

Zwembad trekt 45.420 bezoekers
Gerekend naar de afgelopen tien
jaar is het gemiddeld bezoekersaantal per seizoen 47.075. Dat wil
zeggen dat wij in 1999 ca. 2332 bezoekers onder dat gemiddelde blijven".
Martin Westerik heeft uitgerekend dat het Vordense zwembad
vanaf 1935, toen het bad voor het
eerst werd open gesteld, 3.299.533
bezoekers het bad bezochten. Dat
wil zeggen over al die jaren een gemiddelde van 51.556 bezoekers
per seizoen. De absolute seizoentopper lag in 1969. Dat jaar waren
er 164.129 bezoekers.
De laatste topper van meer dan
100.000 bezoekers dateert uit
1976. Toen bezochten 103.260 bezoekers het bad. Van de 65 jaren
dat het bad in deze eeuw was open
gesteld, is het CQn seizoen gesloten geweest. Dat was in 1962 toen

de eerste renovatie plaats vond en
het natuurbad plaats maakte voor
een verwarmd circulatiebad in de
vorm zoals hij momenteel is.
"In de oorlogsjaren 1949-1945, zo
groef Martin Westerink verder in
annalen, bezochten toch nog ruim
95.000 personen het bad. Een ge
middelde van 15.836 bezoekers
per seizoen. "Echter een al dan
niet geslaagd zwemseizoen staat
of valt met het weer. Zomerse omstandigheden en veel zonuren en
van groot belang in welke periode
deze omstandigheden plaats vinden. Ook wanneer de schoolvacanties achter de rug zijn, is het ge
beurd met de belangstelling. Dat
laatste was vooral dit seizoen
merkbaar", aldus Martin Weste
rink die toch met een goed gevoel
"afscheid" neemt van het zwe
mabdjaar 1999!
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Deelnemers aan de
Koopzondag zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GIESEN
FREEWHEEL
FASHION CORNER
HELMINK
BLEUMINK TWEEWIELERS
SUETERS
MD MEUBELEN
GARDENMASTER
TUUNTE FASHION
BLOEMSIERKUNST ELBRINK
VISSER MODE
KETTELERU
BARENDSEN VORDEN B.V.
ETOS
WEULEN KRANENBARG BENZINESTATION
DROGISTERU TEN KATE
MEEKS MEUBELEN
KLUVERS VORDEN CV

Ook de Vordense
horeca-ondernemers
verwelkomen u gaarne
Zondag informatiemiddag Rabobank Reizen:

Zondag 12 september harmonicadag bij Bodega 't Pantoffeltje:

Wie wil er nou geen Harmonicadag in Vorden
luxe cruise maken?
Zondagmiddag 12 september
wordt bij Hotel Bakker in
Vorden een informatiebijeenkomst gehouden over alle mogelijkheden voor het maken
van een cruise.
Deze middag wordt georganiseerd door de afdeling Reizen
van de Rabobank GraafschapWest in samenwerking met
Cruise Travel.
Bij veel mensen leeft vaak nog
het idee dat het maken van een
cruise een kostbare en saaie aangelegenheid is. Niets is echter
minder waar. De prijzen van een
cruise lijken in eerste instantie
misschien wat duurder dan van
andere vakanties, maar bij een
cruise is de prijs meestal inclusief de vliegreis naar de haven
van vertrek.
Ook de maaltijden en het entertainment aan boord zijn altijd bij

de reissom inbegrepen. De huidige cruiseschepen bieden zoveel
faciliteiten, dat er aan boord
steeds van alles te doen is.
Daarnaast wordt bijna dagelijks
een andere stad of eiland aangedaan waar u naar eigen inzicht
allerlei zaken kunnen ondernemen.
VIDEOPRESENTATIES

Tijdens de informatiebijeenkomst zullen op een groot
scherm videopresentaties worden gegeven. Een vertegenwoordiger van Cruise Travel zal de
mogelijkheden voor het maken
van een cruise toelichten en natuurlijk al uw vragen beantwoorden.
Wilt u ook wat meer weten over
een cruisevakantie en de sfeer ervan alvast een beetje proeven,
dan is deze middag een unieke
gelegeheid. Zie advertentie elders in dit blad.

Zondag 12 september - tijdens
de koopzondag in Vorden wordt in Bodega t Pantoffeltje
weer een harmonicadag gehouden. Liefhebbers van harmonicamuziek kunnen op deze dag
weer hun hart ophalen. Gezien
het succes van de vorige harmonicadagen bij 't Pantoffeltje
kan het niet anders dan dat het
weer één Volle bak* wordt aan
de Dorpsstraat 34 in Vorden.

Harmonica-kenner Piet van der
Molen uit Enschede: Tegenwoordig is de trekharmonica weer
enorm populair. Dat is wel eens
anders geweest. Zo'n 25 jaar geleden was het woord 'trekharmonica' bijna een vies woord. Het instrument had bij velen afgedaan
als ouderwets of niet passend bij
de stand. Het moet op z'n minst
een accordeon zijn, nog liever één
of ander electronisch muziekinstrument.
Daarnaast was de trekharmonica
vroeger bij uitstek hét instrument
voor schippers, zeelui, boeren en
buitenlui. Voor de burger was het

dus eigenlijk een beetje te minnetjes. Gelukkig is er de laatste jaren
veel ten goede veranderd. Men
raakte uitgekeken en gespeeld op
die moderne instrumenten, de
eigen ziel en zaligheid kon men er
niet op kwijt. Hier en daar - met
name in het oosten en zuiden van
ons land - werden de trekharmonica's van de zolders gehaald, wat
opgeknapt en door de pioniers
weer bespeeld. Een en ander vond
al snel navolging, het aantal spelers breidde zich snel uit, met
name ook door de harmonicadagen waarvan in het oosten 'Üevelde' georganiseerd door Hans Keuper de eerste was. En met groot
succes. In Twente en de Achterhoek nam het aantal beoefenaars
dan ook enorm toe."
Een vraag welke vaak gesteld
wordt, gaat over het verschil tussen de trekharmonica en de accordeon. Piet van der Molen zegt
daarover: "Velen weten het verschil niet en halen gemakkelijkde
trekharmonica en knopaccordeon
door elkaar. Het verschil tussen

een harmonica en een accordeon
met pianoklavier is op het oog duidelijk herkenbaar, maar daar
houdt het dan ook mee op. De
trekharmonica berust op hetzelfde principe als de mondharmonica. Wanneer men de balg induwt
heeft men bijvoorbeeld een C,
trekt men aan de balg dan geeft
dezelfde knop een D."

"Bij de accordeon houdt men
dezelfde toon als men duwt en
trekt. Als er maar voldoende lucht
in be big blijft, kan men spelen. Bij
de trekharmonica is het balgge
bruik onrustig omdat daarmee
ook de juiste toon wordt gezocht.
De luchtknop wordt bij de trekharmonica veelvuldig gebruikt, bij
de accordeon alleen bij het begin
en h^t einde. Op een accordeon
kan men in alle stemmingen spe
len, op een trekharmonica niet.
Alleen maar in de stemmingen
waarin het gestemd is. Daarnaast
ontbreken vaak veel halve tonen,
wat ook weer beperkingen kan
geven. Een technisch goede speler
kan er echter zeer veel uithalen.
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Romantische, tijdloze en moderne meubelen Enkweg 15A (zijweg Ruurloseweg) • 7251 EV Vorden • Tel. (O575) 55 ÏO 3O
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Koopzondag

halen ze zondag
12 september
de bezem erdoor

op 12. september
Ook op koopzondag kunt u
bij ons kennis maken met
de nieuwe najaarsmode.

Koopzondag
van 12.00 -17.00 uur

Heerlijk ontspannen
kijken, kiezen en passen.
We trakteren op een
Vordense lekkernij
en maken er een leuke
middag van!

VEELZ\)^ 6

Ook wij bieden U op

de gelegenheid een kijkje te nemen
op ons bedrijf
van 12.00- 17.00 uur

Burg. Galleestraat 9
Vorden, CO575) 551381

B l o e m b i n d e r i j

Vorden

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Telefoon (0575) 55 15 08 • Fax (0575) 55 30 70

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

VORDENSE
ONDERNEMERS

Alleen op koop-zondag
12 september 1999

Alléén zondag
12 september

van 12 tot 17 uur

Gratis KrasW

Voor elke
betalende klant

diverse aanbiedingen
in "spijkerbroeken"

een goede reden, om de nieuwe
wintermode te gaan bekijken.
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

-VORDEN

EEN GRATIS FOTO !

99r-

KOM ZONDAG
12 SEPTEMBER
MET UW HOND.

[

EEN HUISDIERFOTOGRAAF MAAKT
DAN GRATIS EEN LEUKE FOTOÜ!

GRATIS VOEDINGSADVIES l
ER IS EEN VOEDINGSDESKUNDIGE
VAN ROYAL CANIN IN DE WINKEL
OM U GRATIS ADVIES TE GEVEN.

CORNER

KLUVERS

o be

Zutphenseweg 39 • Vorden
Telefoon (0575) 551318

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26

Dé dierenspeciaalzaak

drukwerk dat
gezien wordt.

HARMONICADAG

Het'gezicht'
van uw bedrijf

Zondag 12 september

wordt mede

Aanvang 11.00 uur

bepaald door

m.m.v. ± 120 trekharmonicaspelers

uw drukwerk.

Entree vrij

Dorpsstraat 34 • Vorden • Tel. (0575) 55 17 70

trommelremmen
3 versnellingen
veiligheids Axa-slot
verstelbaar stuur

van f 849,-

voor f 699,PR FIL

bodega

1 Hmttoffeltfe

Altra
millenniumfiets

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575)551086
BBS 557378 - ISDN 55737O
E-mall: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

DE

Fl ETSS PECIALI ST

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

VÓRDENSE
ONDERNEMERS
HERENIGING

ADVERTEREN
VERlOPEN

12 September Koopzondag
speciale aanbiedimgen
modellen 1999

KOOPZONDAG
12 september

Kachelshow
o.a. Tulikivi
Barbas
Faber

OP

fietsen

n

Zibro Kamin

Oo/c weer fietsen uit de verhuur
voor aantrekkelijke prijzen

m FILDE

Fl ETSSPECIALIST

BLEU MIN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

KOOPZONDAG OP 12 SEPTEMBER IN VORDEN
Ook als vader heeft u nu tijd om eens gezellig met vrouw en kinderen te
gaan winkelen. En om dat extra aantrekkelijk voor u te .maken:

AILE HERENMODE
met l O% korting

Schouwen

BAR€NDS€N
VORD€N
TIXHTi
Zutphenseweg 15 • Vorden • tel. (0575) 55 21 59

lieékblad
Contact

Zondag 12
september
koopzondag
geopend van f 0.00 tof 17.00 uur

Ook moeder en kind vergeten we niet:

ALLE DAMES- EN KINDERJACKS
met 25% korting
mode voor
het héle gezin

fashion

Aktie alleen

9eld'9 °P koopzondag
12 september in onze winkel te Vorden.

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

Verbouwingsopruiming

tot 50% KORTING
(uitsluitend op deze zondag)

DRUKKERIJ

WEEVB1S

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden l
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575)551086

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

VLAAI VAN DE WEEK:

MOCCAVLAAI
f 10,00

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.
De redactie

* ****

WALDCORN (gesn. heel)
f2,75

Fam. Klein Brinkc, Brinkcrhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

*****

GESORTEERD GEBAK
f 2,10 per stuk

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margnetlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eezink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

*****

BERLINER BOLLEN
4 stuks voor f 3,00

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinknof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

*****

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag tussen 7 en 8 uur

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

STOKBROOD f 1,00

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg'
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 5534 08
Burg. Galléestraat
Srmasstraat
Mulderskamp

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Te Var verk, De Voornekamp 59, tel. 55 26 18
Voor de te houden

Pleinmarkt op
2 oktober.
kunt u nog goederen beschikbaar stellen aan de

Veiling Commissie Vorden.

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Contactjes:
^ het cement
tussen vraag
en aanbod

Fam. Wenn^Ker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

onder tel. 551673-551961 -553081 -551486
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Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphensewég
Groeneweg
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Bent u
verhuisd
of woont u
pas in Vorden
en wilt u
er echt
bij horen?

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveldfloostink

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39,-
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Blijf geven!
KANKERBESTRIIDING

^V

G i r o

2 6 OO O

Naam;

Adres;
Postcode;

Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam.

Woonplaats'
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

>*

^^^
È
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Lindon • Laura Lebek • Roberto Sarto • Zerres • Etage • Angels • Hucke • Knippers • Finn Karelia • La Kerko

Woensdag 15 september

•6'
•o
(D

OPEN HUIS

53

Wij showen u die dag onze
Najaar/winter mode
1999-2OOO

voor de Hde achtereenvolgende keer
Elke 4-seizoenen dekbed uitgeroepen tot:

Verkrijgbaar bij:

JSPANNEVOGEL
|

l U.OO uur

2e show

14.00 uur

Het belooft weer een bijzonder modieus
seizoen te worden zowel in de Dames als
Mannen mode.
Tijdens de show zullen wij u zo volledig
m
mogelijk informeren over de mode van het
komende seizoen.
&
Na de show is er voldoende gelegenheid om Q
even rond te kijken en staan wij klaar voor
een persoonlijk advies..

de 'beste hoep'
DE

1 e show

M F. U B T L- 1. N TA PI l T L N H U IS

De koffie en uw stoel staan klaar.

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

U bent van harte welkom bij:

Jouw
beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé arbeidsbemiddelaar in Oost-Nederland, zowel in de agrarische sector als in andere sectoren zoals cultuurtechniek, hoveniers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondverzetbedrijven.Voor de bedrijvensector zoeken wij gemotiveerde medewerkers, eventueel parttime. Indien gewenst
is werken in de bedrijvensector in combinatie met werken in de agrarische sector mogelijk.
Bovendien zoeken wij voor enkele bedrijven in rundveeen varkenshouderij medewerkers voor alle voorkomende
werkzaamheden. Een opleiding LAS en/of MAS is vereist. Enige ervaring is een pré. Gemotiveerd voor
een goed betaalde en afwisselende baan?
Bel 0900-9896 tussen 9.00 en 1 7.30 uur
en vraa

na

g ar regiokantoor Vorden
°f Lkhtenvoorde.

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 1235
Hucke • Choise • Knippers • Etage • Zerres • Roberto Sarto • Lindon • Angels • Finn Karelia • La Kerko • Band

Bij Stichting AAI 1 krijgen uitheemse

l|Maak AAP

dierei^A?cr ccn kans. Dankzij het

Miles van uw

de dieren kosteloos naar een nieuwe

Air Miles

Air M fles spaarprogramma vliegen
bestemming, die de stichting over de
hele wereld zoekt in d i e r e n t u i n e n of
reser\^cn.

Zo

vloog

Spaart u mee
voor de dieren van
Stichting AAP?
Bel 036 538 AA 84

chimpansee

onlangs op Air Miles naar Zuid-Afrika, waar J^F\u in een prachtig verblijf

STICHTING

woont. l£n dat terwijl /-ij als baby met klcertjes aan door het huis liep! Vele Air Milesspaarders gaven dit voormalig huisdier weer een volwaardig apenleven.

Bedrijfsverzorging

^P^^^ ^W

^TuiTHII

Raambiljetten

Oost-Nederland

DRUKKERIJ

WEEVERS

Opleidingsbedrijf
"In eerste instantie had ik liever
g e z i en d at mi i n zo o n v er de r zou
gaan studeren. Maar f&tarweti veel
liever werken é* geld verdienen.
Met de handen bezig zijn en zo»..
Het NVOB biedt de oplossing.
Peter werkt nu vier dagen in jj| week,
verdient geld en leert ook nogi
Perfect geregeld, toch. . V

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Drukkerij
Weevers
wenst U
een fijne
kermis

14 345155

NVOB
O p l e i d i n g s b e d r i j f D o e t i n ch e m '
p r a k t i j k o p l e i d i n g e n voor: Metselen, Timmeren,
Tegelzetten, Voegen, Machinaal houtbewerken,
Schilderen, Meubel- en Interieurbouw, Installatietecniek

Gildenstraat 27
7005 BL D O E T I N C H E M
telefoon: 0314-345155 telefax: 0314-361257
internet: http://www.opleidingsbedrijf-doetinchem.nl
E-mail: i n f o @ o p l e i d i n g s b e d r i j f - d o e t i n c h e m . n l

Vergeet

niet te
vlaggen!

Dam m en
Bij het Wereldkampioenschap
Dammen voor dames is Nina
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Wielersport
Nina liet de prooi echter niet meer
glippen en liet na zes uur spelen
Eind deze maand - waarschijnlijk De RTV renner Wim Bosman won
een overwinning bijschrijven.
op 29 september - ligt het boek zaterdag in z'n eigen woonplaats
Dankzij deze zege eindigde Nina
'Vorden '99' in de boekhandel en te Warnsveld de cours bij de cyclosamen met de dames Teterina en
bij de Openbare Bibliotheek. Het sportieven.
Goloebjewa op een gedeelde eerste
boek wordt op dit moment door Een snelle wedstrijd waarin Bosplaats met een superscore van 13
Drukkerij Weevers gedrukt. Inwo- man in de laatste ronden demapunten uit 9 wedstrijden. Later dit
ners die hebben ingetekend op reerde en 2 man meekreeg. Bos- jaar zullen zij in een barrage moedeze uitgave kunnen dan hun man won nipt voor Hermsen uit
ten gaan uitmaken wie zich de
exemplaar ophalen of men kan Ochten en Ron Doyeweerd uit Harsterkste mag noemen.
een ex. kopen voor de dan gelden- derwijk.
de prijs van f 29.50.
NBvP
Op dit moment wordt in de Open- André Bargeman, de Vordense
bare Bibliotheek ook hard gewerkt RTV coureur maakte het RTV suc- Het nieuwe seizoen is weer begonaan een tentoonstelling van de te- ces compleet door 6e te worden.
nen. De NBvP - Vrouwen van Nu bekeningen die de kinderen van vier Ook Marco Loman uit Laren werd
gint met een fietstocht en wandeVordense basisscholen hebben ge- nog 13e. Bij de veteranen behaalde
ling in Pinetum "De Belten" en
maakt op het thema 'Kinderen RTVer Rudi Peters een zwaar bewel op donderdag 9 september,
zien Vorden '99'. Een bijzondere vochten lle plaats.
vertrek vanaf het Marktplein.
expositie want die vele honderden
Daarna in het kader van "De Week
tekeningen tonen ons dorp zoals Ook een dag lager in het Overijs- van het Platteland" een wandeling
het er nu uitziet op de drempel selse Whye in een gecombineerde o.l.v. IVN gids mevr. J. te Veldhuis.
van een nieuwe eeuw. In het boek wedstrijd behaalde Peters weer
Datum: maandag 20 september
is een negental van deze tekenin- een lle plaats. Ploegmaat Martij n
vanaf 't Olde Lettink, Almenseweg
gen in kleur opgenomen maar er Verstee uit Hengelo werd hier
35A, Vorden.
waren zoveel treffende en grappi- knap 8e, hij sloop mee in een achNiet leden ook welkom. Opgave bij
ge tekeningen bij dat ze in deze tervolgend groepje renners.
mevr. G.W. Radstake, tel. 55 29 74.
tentoonstelling in 'de Galerij' van Eindelijk een goede uitslag voor de
Dan op woensdag 22 september
de bibliotheek allemaal de aan- RTV clubkampioen '99. Jan Pieter- een avond met de fam. Van Iependacht krijgen die ze verdienen. Ze se de 50+ uit Wichmond behaalde
burg uit Aal ten in "De Herberg".
zijn voor een deel ingelijst of op in Almelo een 10e plaats. De junigrote platen karton geplakt. or van de RTV, Arne Kornegoor uit
Omdat het er zoveel zijn is een
Baak reed een etappecours in Endeel ervan in diverse onderwerpen
geland te Wales. Hij behaalde een
verdeeld en in zichtmappen opge- etappe overwinning en werd in Op zondag 12 september (ziekennomen.
het eindklassement uiteindelijk dag) zal in de Ned. Hervormde
De expositie zal vanaf 15 septem- 2e. Kornegoor behaalde vele 2e kerk te Wichmond een oecumeniber te zien zijn en duurt tot half
plaatsen dit jaar een Ie plek zat er sche dienst gehouden worden
oktober.
voor 50 jaar Zonnebloem. Frater
helaas nog niet in.

ie E N

Kinderen zien
Vorden '99

De Zonnebloem

Meester-kleermaker bekroond op Wereldcongres:

Aartsen valt in de prijzen

In de Zwitserse plaats Interlaken is onlangs het 28e tweejaarlijkse wereldcongres van de Federation Mondial des Maitres
TaiUaurs gehouden, waaraan
do JBr5 landen werd deelgenomen. Maatkleermaker J J*. Aartsen uit Vorden was lid van de
Nederlandse delegatie vanuit
de Bond van Kleermakers voor
en heren maatkleding.
Naast vergaderingen, lezingen en
workshops was er een vaktechnisch onderdeel: het vergelijkmoBroekman en ds. A. Hagoort zullen
in deze dienst voorgaan. Het is de
bedoeling dat het een feestelijke
dienst wordt rondom het thema
"Aandacht is liefde".
De dienst zal om 10.00 uur beginnen en na de dienst kan er in de
kerk koffie gedronken worden. De
banken in de kerk zullen zo neergezet worden dat rolstoelen en andere gemakkelijke stoelen geen
enkel probleem zullen vormen.
Een aantal vrijwilligers uit Wichmond/Vierakker heeft samen met
frater Broekman en ds. Hagoort de
liturgie samengesteld, waarin muziek en zang een grote rol spelen.
Ook zullen kinderen van de kindernevendienst, basisschool "De
Garve" en muziekvereniging "Jubal" meewerken.

del. Uit 9 genomineerde landen
werden sport-kostuums, uit dezelfde stof vervaardigd, met elkaar
vergeleken en beoordeeld op de
onderdelen: ontwerp, styling, pasvorm, verwerking, techniek en creativiteit.
Namens Nederland nam maatkleermaker J.P. Aartsen deel. Bij be
oordeling door een aantal deskundigen uit verschillende continenten werd zijn sport-kostuum be
kroond met de hoogste lof op alle
onderdelen.

25 Jaar Interchrist

Zoals voor zovelen is 2000 voor Interchrist een heel bijzonder jaar.
Dit heeft echter niets met het millenium te maken, maar alles met
het 25-jarig jubileum van deze
zanggroep uit Vorden. Ter gelegenheid hiervan zal de zanggroep
begin april "The Passion" van Adrian Snell uitvoeren. Iedereen die
hieraan mee wil doen, is van harte
welkom op vrijdagavond in "De
Voorde" achter de Dorpskerk in
Vorden, waar we hard aan het oefenen zijn. In 1975 is de zanggroep
begonnen als jongerenkoor, maar
inmiddels is de gemiddelde leeftijd aardig gestegen. Dit betekent
echter niet dat de zangkwaliteit
achteruit is gegaan, eerder het te
genovergestelde. De zanggroep be
staat nu uit ongeveer 15 leden van
15 tot 55 jaar, maar we kunnen altijd versterking gebruiken. Omdat
veel van onze leden uit plaatsen in
de wijde omtrek van Vorden
Op zaterdag 18 september is het komen, is er misschien de moge
weer feest bij peuterspeelzaal Ot & lijkheid om te carpoolen. Onze
Sien. Dan zal de jaarlijkse fancy zang wordt altijd begeleid op een
fair worden gehouden. Deze zal keyboard en hier worden ook re
dit jaar in het teken staan van gelmatig andere instrumenten
Clowns. Op het feestterrein, aan zoals dwarsfluit, hobo en trompet,
het Jebbink 13A, kunnen kinderen aan toegevoegd.
weer een ritje maken in de draai- "The Passion" van Adrian Snell is
molen. Ook kun je je laten uitgekozen voor het jubileum vanschminken als een echte clown of wege de mooie muziek en omdat
een ritje maken op een circuspony. het uit de begintijd van de zangOok zijn er activiteiten waarmee groep stamt. Het stuk vertelt het
een prijsje te verdienen valt. Bij- lijdensverhaal van Jezus gebaseerd
voorbeeld: wie komt er verkleed op het Lukasevangelie.
als de leukste/grappigste/mooiste Interchrist gaat er hard tegenaan
clown? (Liever thuis niet schmin- om het jubileum tot een fantastiken, maar alleen verkleden.) Of sche gebeurtenis te maken en we
wie raadt de naam van de clown? nodigen iedereen uit om het mee
Of welke ballon komt het verst? te vieren.

Fancy-Fair bij
Ot & Sien

Voetbal
RATTI l - S.H.E. l 4-3
Ratti moest de eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen aantreden
tegen S.H.E. Beide ploegen speelden vorig jaar nog in een andere
klasse, namelijk S.H.E. in klasse 6i
en Ratti in de 6e. Dit jaar werden
beide ploegen ingedeeld in klasse
6d, één van de zwaarste 6de klassen. Ratti begon de wedstrijd niet
goed. Er werd teveel de lange bal
•"" gespeeld en ook werden de vleugels nauwelijks benut. Ook S.H.E.
kwam niet tot grote kansen, maar
toch opende zij de score. Deze goal
betekende een ommekeer in de
wedstrijd. Ratti zocht meer de aanval, mede doordat er van achteruit
meer werd meegevoetbald. Een
aanval van Ratti resulteerde in een
scrimage waardoor de bal plots
voor de voeten van Jeroen Fleming
terecht kwam die beheerst de gelijkmaker binnentikte. Ratti zette
na deze opsteker nog mee rdruk
>
op de achterhoede van S.H.E. en de
2-1 lag dan ook al snel in het net
na een mooie knal van Oscar Overbeek. Met deze stand leek ook de
rust bereikt te worden zij het niet
dat de scheidsrechter de bal nog
aan Ratti kant op de stip legde,
nadat hij een handsbal had gezien
die voor de spelers en toeschouwers onzichtbaar was. S.H.E. wist
dit buitenkansje wel te benutten
en de rust werd dan uiteindelijk
bereikt met 2-2.
Na rust gebeurde er in het eerste
kwartier niet veel. Geen van beide
ploegen wist zich grote kansen te
creëren. Toch nam Ratti weer de
leiding naar een mooie aanval die
fraai werd afgerond door Bassel,
een jongen van het klooster, bij
Ratti beter bekend als Tarzan.
Deze voorsprong laaide het vuur
in de harten van de Kranenburgers
weer op, zou het dan toch...?
Een mooie rush langs de zijlijn
van Arnoud Willemsen werd niet
goed verwerkt door de S.H.E. verdediging en Antoine Peters schoot
van 22 meter fabelachtig de 4-2
f
binnen, dit alles ongeveer 10 min.
voor tijd. Natuurlijk mocht dit
niet meer uit handen gegeven worden, maar de zenuwen slopen in
de lijven van de spelers en al hele
maal in die van de aanwezige toe
schouwers. Zeker na de onnodige
4-3 was de spanning te snijden, al
helemaal omdat de scheidsrechter
er maar geen genoeg van kreeg.
Maar na het laatste fluitsignaal
was de ontlading groot en de eerste 3 punten binnen. Met dank aan
^ Bas Vriend die de afwezige Oscar
Bleumink prima verving.

Excursie GLTO
UITSLAGEN SOCII
Socii 1-WHCZ l 3-2, AZC 4-Socii 3 04, AD 4-Socii 2 OO, Brummen 5- De GLTO afdeling Vorden-WarnsSocii 4 9-3, Vorden 6-Socii 5 4-0, veld-Zutphen organiseert op 16
Socii E-St. Joris E 12-0, Socii F-Wolf- september een zomerexcursie. Dit
jaar is gekozen voor een excursie
ersveen F 11-1.
in Ruurlo. Dat betekent vertrekken per fiets vanaf het NS station.
PROGRAMMA
Socii B-Warnsvelddse Boys B, Pax F- Het is de bedoeling dat 's morgens
Socci F, Concordia Wehl E-Socii E, de houtmolenzagerij van de firma
St. Joris D-Socii D, Socii B-Pax B, Vaags wordt bekeken, 's Middags
Marienveld 1-Socii l, Socii 2-WVC heerlijk dwalen door het maislabi5, Socii 5-De Hoven 2, Socii 4-HMK rint. Men kan zich tot 13 september opgeven bij H. Hissink telf
5, Socii 5-Oeken 4.
0575- 551677

Uitstekend WK debuut
Verweijmeren/Kruip
Afgelopen weekend werd op
het circuit van Assen tijdens
het WK Superbike evenement
ook een wedstrijd verreden
voor het WK Zijspanraceii.
Tijdens de trainingen op vrijdag
en zaterdag wisten de heren ondanks enkele problemen toch een
lle tijd neer te zetten. De race op
zondag verliep vlekkeloos; tijdens
de start wisten Wim Verweijmeren
en Koen Kruip enkele plaatsen
winst te boeken door uiteindelijk

100e Daewoo

als 6e de eerste bocht door te
komen.
De Landelijke Rijvereniging en
Verweijmeren en Kruip waren tij- Ponyclub uit Vorden heeft afgedens de wedstrijd in strijd verwik- lopen weekend haar viertal pokeld met de vaste WK rijders Gray nyruiters dat reserve kampioen
en Pointer uit Engeland. Waar de van Nederland werd gehuldigd.
Engelsen op de rechte stukken
sneller waren, konden Wim Ver- De laatste jaren doet de vereniging
weijmeren en Koen Kruip het in de steeds meer van zich horen tijdens
bochten weer goed maken.
belangrijke wedstrijden. Zo werUiteindelijk zijn "ze zesde gewor- den in korte tijd na elkaar 2 ruiters
den in de wedstrijd, welke gewon- Gelders kampioen individueel en
nen werd door het Engelse duo lukte het dit jaar het viertal om
Webster/James.
kringkampioen te worden en vervolgens 2e te worden bij het Gelders kampioenschap. En als kroon
op dit alles 2e te worden bij de Ne
derlandse
kampioenschappen
Lichte dressuur.
Het was voor het eerst dat een
team van "de Graafschap" aan de
landelijke wedstrijd mocht deelne
men. De voorzitter van de vereniging, Henk Heuvelink bood de

f

dames namens de vereniging een
cadeau aan terwijl de hoofdsponsor van de vereniging, Rabobank
Graafschap-West haar waardering
liet blijken middels een prachtige
bos bloemen. Namens de Gemeente Vorden bracht de heer Van de
Boogaard, wethouder van sportzaken, hulde aan het viertal.
Het team dat dit prachtige resultaat behaalde bestond uit: Jorien
Heuvelink (instruktie); Marina Goting met Goof; Carlijn Slijkhuis
met Gorby; Annemarie Kornegoor
met Lexico; Marieke Rossel met
Sonja; Leonie Pol met Starlight.
Tijdens de huldiging werd duide
lijk dat deze overwinning naar
"meer smaakt" en dat de vereniging er alles aan doet om de stijgende lijn van de prestaties in de
toekomst door te trekken.

Bloemen/ziekenzondag
1999
september, na de diensten in de Vordense kerken hopen
we wewveel mensen op pad te kunnen zien gaan met een bos bloe
men. Deze jaarlijks terugkerende bloemengroet wordt georganiseerd door de Katholieke, Gereformeerde en Hervormde kerk, alsmede door "De Zonnebloem".
Deze zondag valt samen met de landelijke ziekenzondag van De
Zonnebloem. Deze bloemengroet is bedoeld voor 80-plussers, zie
ken en voor hen die op de een of andere manier niet vergeten
mogen worden.
Om de lijst zo compleet mogelijk te hebben, krijgen we erg veel me
dewerking van de gemeente, artsen, dominees, pastoor en Graafschap Zuid. Zonder deze medewerking zou het onmogelijk zijn een
lijst samen te stellen.
Ook dit jaar wordt het op prijs gesteld als u zelf een bos bloemen
kunt komen brengen. Natuurlijk mag dit ook een bloemetje uit uw
tuin zijn.
U kunt uw bloemen brengen op vrijdag 10 september van 19.00 tot
21.00 uur in het "Achterhuus" (achter de Gereformeerde Kerk) of bij
mevrouw Wissink, Eikenlaan 10 in de Kranenburg. De bloemendienst wordt zoveel mogelijk volgens dezelfde liturgie in de drie
kerken gehouden. De liturgie is voorbereid door leden van de drie
kerken. Wij hopen op een goede bloemendienst, gevolgd door een
bloemengroet waaraan u allen medewerking wilt verlenen.

PROGRAMMA
Gazelle Nieuwland 3 - Ratti 5; Ratti
BI - Be Quick B2; Dierense Boys Cl
- Ratti Cl.
WHCZ l - Ratti 1; Ratti 2 - Erica '76
9; Be Quick Z. 7 - Ratti 3; Ratti 4 Drempt Vooruit 5; Bredevoort l Ratti l (dames).
UITSLAGEN W VORDEN
Vorden D2 - Be Quick D2 7-1; Vorden El - WHCZ E2 9-1; Vorden E2 AZC E2 13-2; Warnsv. Boys E3 - Vorden E3 3-2; Be Quick F2 -Vorden F2
2-3; Vorden F4 - Almen F2 13-0; Vorden F5 - Gaz. Nieuwland F4 1-5; De
Hoven ME2 - Vorden E4 0-12; Vorden BI - Ratti BI 8-1; Vorden Cl WHCZ C4 7-1.
Vorden 2 - RKZVC 2 2-0; Vorden 3 Keyenb. Boys 2 0-4; Zutphania 3 Vorden 5 1-5; Vorden 6 - Sociï 5 4-0.

Reserve-kampioensteam
van Nederland gehuldigd

De familie Wormgoor uit Neede heeft bij autobedrijf Groot Jebbink in
Vorden de 100ste nieuwe Daoewoo gekocht. Zij zijn de gelukkige eigenaars van deze nieuwe Daewoo Matiz SE. Voor deze speciale gelegenheid
kregen zij twee ballonvaarten kado.

Namens de bloemendienstcommissie:
Hanny Wichers (tel. 552307)

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Van 15 september tot begin oktober organiseert de Stichting
Vroege Opsporing Borstkanker
voor de vierde keer in de gePROGRAMMA
meente Vorden het bevolkingsVorden Dl - WHCZ D3; Warnsv. onderzoek borstkanker. AanBoys El - Vorden El; WHCZ E4 - sluitend vindt het onderzoek
Vorden E2; Vorden E3 - Erica E3; plaats in de gemeente WarnsVorden E4 - Be Quick E4; Vorden F2 veld. Rond 20 oktober is het on- AZC F2; SHE Fl - Vorden Fl; Vor- derzoek in Warnsveld afgeden F3 - Brummen F2; Warnsv. rond. Het onderzoek is bedoeld
Boys F7 - Vorden F4; Brummen F4 - voor vrouwen van 50 tot 75 jaar.
Vorden F5.
Doel van dit onderzoek is het
WWV Al - Vorden Al; SVBVB1 - vroegtijdig ontdekken van
Vorden BI; SVBV Cl -Vorden Cl.
borstkanker. Hierdoor is de
Bon. Boys l - Vorden l; Grol 3 - Vor- kans op volledige genezing groden 2; Warnsv. Boys 2 - Vorden 3; ter en blijven schadelijke gevolVorden 5 - de Hoven 4; AZC 6 - Vor- gen beperkt.
den 6.

De leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is
verhoogd tot 75 jaar.
Dat betekent dat in de gemeenten
Vorden en Warnsveld de vrouwen
met de geboortejaren 1924 tot en
met 1949 in aanmerking komen
voor het onderzoek.
Alle vrouwen uit de doelgroep ontvangen twee weken voordat hun
postcode aan de beurt is, persoonlijk een schriftelijke uitnodiging
voor het onderzoek.
Het onderzoek wordt eenmaal per
twee jaar uitgevoerd.
Wanneer vrouwen elke twee jaar
deelnemen aan het onderzoek,
hebben zij meer kans om te gene

zen van borstkanker. Het onderzoek is gratis. Deelname is aan te
raden omdat met het onderzoek
borstkanker ontdekt kan worden
nog voordat de afwijking voelbaar
is.
Ook voor vrouwen die al eerder
hebben deelgenomen aan het onderzoek blijft het belangrijk om
zich nu weer te laten onderzee
ken.
Tussen het vorige onderzoek en
nu kan namelijk borstkanker zijn
ontstaan.
De vorige keer heeft in de gemeenten Vorden en Warnsveld gemiddeld bijna 83% van de uitgenodigde vrouwen meegedaan aan het

onderzoek. Bij het onderzoek worden röntgenfoto's van de borsten
gemaakt door vrouwelijke laboranten.
Het onderzoek vindt plaats in een
speciaal daarvoor bestemd verplaatsbaar onderzoekscentrum.
Deze wordt in Vorden achter het
VW kantoor en in Warnsveld bij
Sporthal de Kei geplaatst.
Met vragen over het borstonderzoek kan men terecht bij de informatietelefoon van de Stichting
Vroege Opsporing Borstkanker op
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur,
tel. 0570 - 67 62 67.

VOLKSFEEST LINDE
19, 23,24 en 25 september

IIIU U U koopjes

ZONDAGMIDDAG 19 SEPTEMBER

kinderspijkerbroek

Fietstocht
Starttijd: 12.30 uur en 13.30 uur bij
café 't Praothuus (leuke prijzen te winnen)

norm.
vanaf 19,95

DONDERDAGAVOND 23 SEPTEMBER
Toneelavond - Het Blijspel

denim hemd

"Donder.....dagen"
VRIJDAGAVOND 24 SEPTEMBER

Vogelschieten!

volwassenmaten:
norm.
vanaf 45,00

Vogelgooien, speciaal voor de dames.
Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!
M.m.v. MedlerFour!
ZATERDAG 25 SEPTEMBER

's middags Volks- en kinderspelen

advertentie
geldig van 8 t/m
18 september.

lange mouw
kindermaten:
norm.
vanaf 35,00

Gespeeld door toneelgroep Linde.
Aanvang: 19.30 uur.

CITY LIP!
trui

met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz. enz.
Aanvang 13.00 uur
's avonds: Dansen m.m.v.

mt. S-XL

normaal 29,95
nu voor:

"De Flamingo's"
Entree f 12,50

mode voor hel
héle gezin

Wilt u
het team van Welkoop Vorden komen versterken?
Wij zijn op zoek naar een

winkelmedewerker m/v
voor 24 uur per week, verdeeld over 3
dagen per week.
Werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- kassawerkzaamheden
- verwerken van de goederenstroom
- geven van produktinformatie aan onze klanten
- schoonmaakwerkzaamheden
Van kandidaten verwachten wij dat zij:
- flexibel inzetbaar zijn
- bereid zijn alle voorkomende
werkzaamheden uit te voeren
- zelfstandig en nauwgezet kunnen werken
- instaat zijn overleg te plegen met collega's
- beschikken over goede contactuele eigenschappen
- klantvriendelijk ingesteld zijn
- enigszins bekend zijn met het
Welkoop assortiment

fashion
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Contacijes:
het cement
tussen vraag
en aanbod

'T löp d'r weer dunne deur, 4 dagen lang bie

Een opleiding richting detailhandel strekt tot aanbeveling,
maar ook overige personen die denken de juiste persoon
voor deze vacature te zijn, kunnen reageren.

9 september Donderdagavond

Aanstelling geschiedt voor een periode van een half jaar
met daarna mogelijk een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Salariëring (afhankelijk van leeftijd en opleiding) en
overige arbeidsvoorwaarden volgens V.A.D.

stratenfeest met orkest

ROULETTE

10 september Vrijdagavond

PERFECT SHOWBAND

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 26 september
richten aan:
Welkoop
VOF Weenk-ter Maat
t.a.v. de heer H.W. Weenk,
Stationsweg 16, 7251 E M Vorden

11 september Zaterdag
gehele dag

DE FLAMINGO'S
12 september Zondag

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Blijf geven!
G i r o 2 6 O OO

's middags voor jong en oud orkest \^ LM! IV l^%^\
's avonds show orkest IVI C LnlmWr ^^ ^M
Café-Restaurant "De Keizerskroon", Dorpsstraat 15, 7261 AT Ruurlo, Tel.: (0573) 451416

Welkom in de
Antoniuskerk
Zaterdag is het Monumentendag.
Dan zijn ook in Vorden diverse historische gebouwen te bezichtigen.
Een van die gebouwen is de Antoniuskerk op de Kranenburg. Dat is
de kerk die door het parochiebestuur moest worden gesloten
maar die een nieuwe toekomst
krijgt o.a. als een centrum voor
heiligenbeelden. Daar wordt hard
aan gewerkt en er is intussen voor
belangstellenden al een en ander
te zien. Open Monumentendag is
daar een goede gelegenheid voor.
Zo is er een tiental fraaie beelden
binnengekomen die aan de wanden en pilaren een plaats hebben
gekregen. Aangeschaft dank zij
een schenking van een lid van de
parochie die dit initiatief bijzonder wil steunen. Er zijn verder
twee prachtige houten beelden
ontvangen van anderhalve eeuw
oud. En er staat een indrukwekkend groot Mariabeeld dat door
acht sterke mannen uit Limburg is
opgehaald en nu een mooie plaats
heeft gekregen voorin de kerk (zie
ook het verhaal in 'Bie'j ons in den
Achterhoek' van Contact vorige
week).
Als u wilt zien hoe deze serie beelden de kerk al hebben verfraaid
dan bent u a.s. zaterdag welkom in
de Antoniuskerk. Er zijn ook enkele gidsen die u iets kunnen vertellen over de beelden die er al staan
als een begin van de collectie die
in de komende maanden nog zal
groeien. Zodat volgend voorjaar
het centrum met een mooie collectie heiligenbeelden feestelijk
zal worden geopend. Voor de openingstijden a.s. zaterdag: zie de advertentie in dit nummer.
De

Rabobank

is een

coöperatieve bank die
opkomt voor de belangen
van haar leden. Via het
Bestuur en de Algemene
Vergadering oefenen de
leden invloed uit op het
beleid van hun plaatselijke
bank. De Rabobank kiest
bewust positie als een
dienstverlener die nauw
betrokken is bij de lokale
gemeenschap waarvan de
leden deel uitmaken.

Geslaagd 40 plus
weekend van
Graafschaprijders
Mede door de prachtige weersomstandigheden is het "40 Plus Weekend" dat de VAMC "De Graafschaprijders" de afgelopen dagen organiseerde, perfect verlopen. Vrijdagmorgen arriveerden de eerste deelnemers reeds in Vorden. Onder
hen een aantal Belgen. Ook was de
77 jarige Wim Verstraten, samen
met zijn echtgenote op een Suzuki, wederom van de partij. Een uitermate kras echtpaar dat in de zomermaanden vrijwel door geheel
Europa toert.
Nabij café restaurant 't Wapen van
Medler was een camping beschikbaar, terwijl een aantal deelnemers in Barchem overnachten.Zaterdagmiddag stond een toetocht
met een lengte van 80 kilometer
op het programma. Een tocht met
onderweg een pauze bij de ijsboerderij "De Horst" waar het gezelschap onbeperkt ijs kon eten. Zaterdagavond was er een hapje en
een drankje en een muziekje voor
de dansliefhebbers.
Zondagmorgen volgde een gezamenlijk ontbijt, waarna de deelnemers aan het 40 plus weekend een
rondje gingen klootschieten. Zondagmiddag organiseerde "De
Graafschaprijders" eveneens een
toertocht. Ditmaal met een lengte
van 150 kilometer. Een tocht door
het Achterhoekse en Twentse
landschap.

Ouders ervaren nieuw zwem ABC als zeer positief

Opleiding tekort voor buitenbad
Badmeester Martin Westerik
van het Vordense zwembad "In
de Dennen" vertelde dit weekend, tijdens het laatste diplomazwemmen van het seizoen,
dat er veel reacties van ouders
zijn binnengekomen op de gehouden enquête. "Daaruit
bleek, aldus Westerik, dat het
nieuwe zwem ABC als zeer positief is ervaren, maar dat de opleidingsweg te lang is, in feite
tekort voor een buitenbad".
Veel ouders spraken zich dan ook
uit om volgend jaar een eigen opleidingsweg op te zetten waardoor
kinderen sneller een zwemdiploma kunnen halen in hun eigen
zwembad. Over de opleidingen op
zich toonde men zich tevreden,
alsmede over de wijze waarop ze
werden gepresenteerd.
Het laatste diplomazwemmen
werd overigens door een groot
aantal ouders en andere familieleden bijgewoond. De candidaten
werden opgeleid door zwemonderwijzer Heino Bruil. Met succes
want alle candidaten slaagden en
mochten na afloop hun diploma
in ontvangst nemen.
Voorafgaande aan de uitreiking
werd het woord gevoerd door de
heer F. Hoogenkamp, bestuurslid

van "In de Dennen". Hij ging
nader in op het nieuwe ABC, vooral gericht op de buitenbaden, en
in het bijzonder op de situatie bij
het Vordense zwembad.
Hoogenkamp: "Alle waardering
voor de inzet van het badpersoneel, want het behalen van de huidige zwemdiploma's vergt meer
inspanning dan in voorgaande
jaren. De zwaardere eisen moeten
de kinden die juist hebben afge
zwommen, tot echte waterratten
maken. Zij die aan ABC voldoen
kunnen zich tot heel zwemvaardige diploma- bezitters rekenen.
Echter met de nieuwe situatie zijn
wij als bestuur niet gelukkig. Men
moet niet uit het oog verliezen dat
de zwaardere eisen niet stroken
met het aanvankelijke doel een
meerderheid van kinderen tot een
eenvoudige zwemvaardigheid te
brengen opdat zij zich kunnen
redden.
Degenen die de A,B, C diploma's
aansluitend achter elkaar willen
halen zijn veroordeeld tot het bezoeken van een binnenbad, omdat
een buitenbad seizoengebonden is
en derhalve in tijd tekort schiet",
aldus Hoogenkamp die de hoop
uitsprak dat degenen die hun
zwemvaardigheid tot het gehele
ABC willen uitbreiden volgend

Uitnodiging AlgemeneVergadering
van Rabobank Graafschap-West
De Coöperatieve Raboban
Algemene Vergadering. De
te Vorden.

lafschap-West U.A. houdt op donderdag 23 september 1|Ahaar jaarlijkse
'enkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in "De Herb^gT Dorpsstraat 10

Verkorte agenda:
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1998
• Decharge
• Benoeming leden Bestuur en Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag
• Pauze
• Inleiding over de ontwikkelingen binnen ons werkgebied door professor F.W.M. Boekema, hoogleraar
Sociale Geografie aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg.
De volledige agenda, de notulen van de vorige Algemene Vergadering, alsmede de jaarrekening 1998 liggen
vanaf heden voor de leden ter inzage op onze kantoren.

jaar weer in het Vordense zwembad terug zullen komen. "Laat het
binnenbad niet met de eer gaan
strijken", zo sprak Hoogenkamp.
Voor geoefend zwemmer slaagden: Barzan Sorany, Nermin Jahja,
Shivan Mohammed, Jafan Sabouvic, Nanbub Masumi, Mohammed
Jouni.
Diploma A: Riek Voskamp, Marielle te Riele, Pommelien Hovenkamp, Niki Siebelink.
Diploma B: Leonie Masselink,
Aniek Rouwenhorst, Indie Rouwhorst, Frederike Boekelo, Irene Olthaar.
Diploma C: Jitske Winkels, Niels
Scheffer, Ariet Kieskamp, Remon
Korenblik, Henry Kornegoor, Lilian Elbrink, Sanne ten Have, Renske Bargeman, Joachim Akkul.
Zwemvaardigheid I: Suzan Anbergen.
Zwemvaardigheid III: Marieke Korenblik, Marloes Wullink, Ilse Wassink, Kimly Besselink, Marije Spijers.
Zwemvaardigheid I ( plus snorke
len): Kimly Besselink, Marije Spijers, Ilse Wassink, Sophie Wullink.
Zwemvaardigheid I( plus reddend
zwemmen): Kimly Besselink, Marije Spijers, Ilse Wassink, Sophie
Wullink.

Zondagmiddag vertrokken bijna
100 fietsers voor een gezellige
fietstocht vanaf Pannekoekenrestaurant Kranenburg. Het weer was
prima en Bennie Gosselink had
een mooie fietstocht uitgezet van
ca. 24 km. De route ging via 't Medler richting Barchem waar onderweg de eerste stop was voor een
spelletje darten en het eten van
een appel, aangeboden door
groentenvakman Johan Huitink.
Vandaar ging het verder over
mooie paadjes naar Camping
Ruighenrode voor de pauze. Daar
werd de dorst gelest en de kinderen konden er fijn spelen.
Teruggekomen op de Kranenburg
werd bij Restaurant Kranenburg
nog een consumptie aangeboden
en maakte Rudi Cornegoor de prijzen bekend.
Volwassenen: Ie prijs Jurgen
Roozendaal; 2e prijs Annie Reintjes; 3e prijs Theo ten Have.
Kinderen: Ie prijs Jeroen Roozendaal; 2e prijs Niek Nijenhuis; 3e
prijs Carolien Nijenhuis.

Het Bestuur

Rabobank
Midden in de samenleving
Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A.

Steeds meer steun voor Bomenbelang
Vereniging Bomenbelang Vorden heeft na de ludieke actie in
juni veel steun gekregen vanuit
de bevolking. Vele bewoners
van de gemeente Vorden zullen
zich de ludieke actie in juni van
Vereniging Bomenbelang nog
herinneren.
Een groot aantal bomen, langs de
invalswegen van Vorden, is toen
voorzien van een onderscheiding
in de vorm van een gele rozet.
Leden, vrienden en vooral veel jongeren hebben zich met de actie bemoeid. De vereniging heeft daarmee geprotesteerd tegen de wijze
waarop de gemeente Vorden omgaat met de bomen. Speciaal na de
start van een uitgebreid project

"Inventarisatie Laanbomen" (ge
durende de winter) is gebleken
hoe gemakkelijk bomen in deze
gemeente op de kaplijst worden
gezet. Via kranten, radio en televisie is de bedoeling van de actie
duidelijk gemaakt. Wat tot gevolg
heeft gehad dat veel mensen contact hebben gezocht met Vereniging Bomenbelang om te vertellen
van hun eigen ervaringen met het
bomenbeleid van de gemeente. De
vereniging is blij dat de actie een
succes is geweest en dat zich weer
nieuwe leden hebben aangemeld.
Een teken dat ze goed bezig is.
"Elke gemeente krijgt de actiegroepen die zij verdient", aldus
journalist Henri Bruntink in het
Gelders Dagblad van 11 juni jl.

Het wordt door het bestuur wel betreurd dat acties nodig zijn. De
actie met de lintjes is vooral ingegeven door het feit dat de vereniging vergeeft heeft geprobeerd de
criteria voor de aanstaande kap te
achterhalen. Openheid, duidelijkheid en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een goede samenwerking
met de gemeente. Hoewel in de afgelopen winter en in het voorjaar
heel veel bomen geveld zijn, is pas
onlangs het rapport van de inventarisatie, met summiere verantwoording gepubliceerd.
Vereniging Bomenbelang is een
jonge vereniging van mensen die
zich geheel vrijwillig inzetten voor
behoud van groen, in het bijzonder oude bomen, in en rond Vor-

den. De nadruk ligt op mooie solitairen, indrukwekkende groepen
van bomen en karakteristieke
lanen. Maar ook houtwallen, steilwanden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen behoren
tot de onmisbare elementen van
ons mooie coulissenlandschap.
De Vereniging Bomenbelang overlegt daartoe met de gemeente over
onderhoud, kap en herplant, maar
ondernemen zelf ook acties. Voor
het zorgvuldig beheer van het
groen / de bomen in onze gemeente wil de Vereniging Bomenbelang
in bredere kring een draagvlak
creëren. Met subsidie van het
W.C.L heeft men daarom vorig
jaar de brochure "Bomen om je
heen" kunnen uitgeven. Daarin

wordt voor de hoogste groepen
van de basisscholen een interessante bomenwandeling bij kasteel
Vorden beschreven. Verder heeft
de vereniging nog plannen om
een excursie te organiseren voor
leden en bewoners van de Ganzensteeg. Het gebied rond de Ganzensteeg kan gezien worden als een
waardevol coulissenlandschap
met prachtige houtwallen, die
beeldbepalend zijn voor de omgeving. De afgelopen jaren zijn in dit
gebied veel bomen verdwenen. De
gemeente heeft (1992) een aantal
bewoners van de Ganzensteeg beloofd het gebied weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Tot op heden is er alleen maar
gekapt en niet meer aangeplant.
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Teveel Nederlanders niet op de hoogte

Recht op gratis juridische
hulpverlening bij ongevallen
en geleden schade
Jaarlijks vinden er in
Nederland ongeveer 1.5
miljoen verkeersongevallen plaats. Van het aantal
ongelukken dat wordt
gemeld bij verzekeraars slechts eenderde van de
gevallen - hebben circa
100.000 slachtoffers
medische behandeling
nodig. Hiervan wordt de
grootste groep gevormd
door fietsers en kinderen
die jonger zijn dan 14
jaar. Het zijn indrukwekkende cijfers. En
zeker met het oog op het
nieuwe schoolseizoen, iets
om over na te denken.
Want het zou je maar
gebeuren datje kind
wordt geschept door een
auto. In dat geval draait
het bijna allemaal om de
juiste juridische bijstand.
Menigeen is er niet van
op de hoogte dat ANWB
Rechtshulp in dergelijke
gevallen gratis adviseert
en dat is een gemiste
kans.
Hoe hard het ook klinkt: deelnemen aan het verkeer brengt nu
eenmaal risico's met zich mee
zeker voor jonge kinderen. Toch
staan we er niet dagelijks bij stil
dat ons iets kan overkomen. We
denken dus al helemaal niet aan
de verstrekkende gevolgen van
een verkeersongeval. Dat ervaar je
pas als je zelf of een familielid bij
een ongeluk betrokken raakt. De
emoties, de medische behandeling

Een goed advies

De' ervaren medewerkers van Verkeersslachtofferhulp

en de zakelijke afhandeling van
zo'n ingrijpende gebeurtenis vormen dan een zware belasting.

Hulp in Nederland
Juist omdat je in een dergelijke situatie niet direct denkt aan de m
dische aspecten, is het fijn ah
deren dat doen. ANWB-leden
kunnen op grond van hun lidmaatschap bij de ANWB Verkeersslachtofferhulp gratis een des
geTTjRdig advies krijgen en de mogel
heid voor het verhalen van schade
laten onderzoeken. In een persoonlijk gesprek kan met de ervaren medewerkers van Verkeersslachtofferhulp de gang van zaken
rond het ongeval - dat veel emoties heeft losgemaakt - nog eens
besproken worden.
Bovendien kunt u uw zaak door

•

Wie is in Nederland aansprakelijk?
'Zwakkere' verkeersdeelnemers
wettelijk zeer goed beschermd
Regels uit de wet en uitspraken van rechters bepalen wie
aansprakelijk is voor de schade door een verkeersongeval.
Vanzelfsprekend beschikken de medewerkers van de afdeling Rechtshulp van de ANWB over deze wetskennis.
Vooral de zogenaamde 'zwakkere' verkeersdeelnemers zijn juridisch zeer goed beschermd. Zo is
bij een ongeluk tussen een gemotoriseerde
verkeersdeelnemer
(automobilist, bromfietser etc)
en een niet-gemotoriseerde deelnemer (o.a. fietser, voetganger en
skater) de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk. Alleen
als de eigenaar overmacht kan
aantonen - wat in de praktijk zeer
moeilijk is - is deze niet aansprakelijk. Bij een ernstige fout van
de fietser of voetganger moet
deze een deel van zijn schade
zelf dragen. Bij ongevallen met
kinderen onder de 14 jaar gelden

van ANWB Rechtshulp. Uw caravan is bijvoorbeeld leeggehaald,
uw geld is gestolen of uw vakantiehuisje is dubbel geboekt. Het
zijn allemaal dingen waar u liever
niet aan denkt, maar die wel kunnen gebeuren.
Voor juridische kwesties en voor
ongevallen in het buitenland waarbij u als voetganger of passagier
van een bus, trein of vliegtuig betrokken raakt, is het ANWB-lidmaatschap voldoende voor gratis
rechtshulp. Kosten voor rechtsbijstand voor problemen in het buitenland die samenhangen met een
eigen auto of motor vallen onderde Internationale Reis- en Kredietbrief. Ook dan is de hulpverlening
gratis.

staan altijd voor it klaar

ANWB Rechtshulp laten behandelen om zo de schade op de aansprakelijke tegenpartij te verhalen.
Het speciale team van letselschadedeskundigen - dat slachtoffers eventueel ook thuis bezoekt
- wordt hierin bijgestaan door een
medische adviseur en experts van
de technische afdeling van de
ANWB.

Alarmjurist
Mocht u bij een ongeluk in het
buitenland betrokken raken, dan
kunt u als ANWB-lid dag en nacht
een beroep doen op de ANWB
Alarmjurist. Indien nodig schakelt
deze ter plaatse een advocaat, medicus, tolk of andere hulpverlener
in. Maar ook bij minder ernstige
problemen kunnen leden in het
buitenland rekenen op gratis hulp

nog zwaardere eisen (bewijs van
opzet van het kind): de bestuurder van het motorrijtuig is in dat
geval nagenoeg altijd aansprakelijk. Momenteel ligt er een wetsvoorstel dat de aansprakelijkheid
van een gemotoriseerde verkeersdeelnemer voor schade aan
een fietser, voetganger en kind
verder uitbreidt.

Verkeersdeelnemers onder de 14 jaar zijn juridisch het best beschermd

De ANWB is vooral bekend door
de Wegenwacht en de Alarmcentrale, maar de organisatie houdt
zich met veel meer vormen van
hulpverlening bezig. U doet er dan
ook verstandig aan om bij vragen
of problemen op het gebied van
verkeer, recreatie en toerisme contact op te nemen met de afdeling
Rechtshulp of langs te gaan bij de
ANWB-vestiging bij u in de
buurt. Juridische hulp zit veelal
gratis en standaard in het ANWBlidmaatschap. Dus waarom zou u
er geen gebruik van maken?
ANWB Rechtshulp heeft bovendien divers^fcitis uitgaven klaarliggen. Wilt u meer informatie?
Bel 070-3147788

Belangrijke
telefc nnumers
ANWB Rechtshulp:
070-3147788
ANWB Verkeersslachtofferhulp: 070-3147766
De Alarmjurist:
0031-703147205
(vanuit het buitenland)

Gebroken arm
"Het gaat nu uitstekend met
haar," zegt Elly Versteeg over
haar tienjarige dochtertje Sabrina. "Ze had net een nieuwe
fiets gekregen en ze stond te
popelen om die aan haar
vriendinnetjes op school te
laten /ien. Die dag is ze alleen niet op school aangekomen. Want nog geen h a l f u u r
na haar vertrek van huis,
kreeg ik een telefoontje. Sabrina was aangereden door
een auto. Of ik met spoed
naar het ziekenhuis wilde
komen. Achteraf gezien, viel
het allemaal reuze mee. Sabrina was uiteraard erg overstuur, had een gebroken arm
en van haar fiets was eigenlijk niets meer over. Wat was
ik blij toen ik hoorde dat ik op
grond van mijn ANWB-lidmaatschap terug kon vallen
op de hulp van de medewerkers van de afdeling Rechtshulp. Ik zag het namelijk al
helemaal voor me: eerst dat
ongeluk en dan ook nog eens
die verplichte papierstroom.

Overstekende kinderen: o/>/>a.\scn!

Maar Verkeersslachtofferhulp
van de ANWB heeft alles op
zich genomen.
Het aansprakelijk st^lc1
de tegenpartij was overigens
totaal geen probleem. Bij ongevallen met kinderen onder
de 14 jaar is een automobilist
eigenlijk altijd schuldig. Het
is zo goed als zeker dat alles
wordt vergoed. Inclusief de
kosten van de rechtsbijstand
van de ANWB."

Botsing op de skipiste
Een ongeluk op de skipiste is
volgens veel mensen het 'risico
van het vak'. Maar dat is niet helemaal waar, want net als in het
gewone verkeer, gelden er ook
op de piste bepaalde regels.
Roekeloos gedrag kan dus wel
degelijk worden afgestraft.
Astrid Jansen kan daar uit eigen
ervaring over meepraten. "Het
was begin dit jaar. Mijn vriend
en ik waren voor een skivakantie in Zuid-Duitsland. Er even
lekker tussenuit dachten we,
maar dat pakte anders uit. Ik
weet ook eigenlijk niet meer
precies hoe het gebeurde; het
ging allemaal zo snel. Het enige
wat ik me nog goed voor de
geest kan halen, is dat ik met
veel pijn op de grond lag. Ik
bleek geschept te zijn door een
Duitser, die waaghalzige kuren
aan het uithalen was. Het resultaat: weg vakantie, een gebroken been en vanwege een zware

hersenschudding een tijdje uit
de roulatie. Nou, daar was mijn
baas ook erg blij mee. Gelukkig
ben ik lid van de ANWB en één
belletje naar de Alarmjurist was
voldoende om een heel team
van deskundigen in beweging te
brengen. Kosteloos wel te verstaan. Alles is nu afgehandeld:
de tegenpartij is aansprakelijk
gesteld en de (financiële) schade die ik heb geleden, is tot achter de komma vergoed."
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Laat
GOMA

uw

MAATWERK

drukwerk
onze
zorg
zijn
Wij bieden u
een complete
collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

Door groei en goede, vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op
zoek naar enthousiaste

IN

PROCES-OPERATORS

PLAATWERK

Goma B.V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne
plaat- of bandstaai. De fabricage vindt
plaats op moderne grotendeels CNCgestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaalmachines.
Goma B.V. Metaalwarenfabriek is gevestigd aan de Ruurloseweg 50° te Hengelo
Gld.

voor de afdelingen:

CNC-ponsen/lasersnijden,
CNC-kanten
Automaten.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het (zelfstandig) omstellen van
deze machines en uitvoeren van bewerkingen en tussentijdse
kwaliteitscontroles.
Voor deze functies vragen wij:
- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten.
Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij u
de mogelijkheid zich te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.
Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een brief
(voorzien van c.v.) aan:
Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr. A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG Hengelo (Gld.)
tel.: (0575) 468211

Erkend door de
Raad voor de
Certificatie

GEBOORTE
VERLOVING
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HUWELIJK
JUBILEUM
DANKBETUIGING
MENU

Krachtig gereedschap
voor zachte prijzen

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen

SPECIALE AANBIEDING

bidprentjes

Voor het
vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

Boorhamer

KEUKENS
SANITAIR
TEGELS
OPENHAARDEN
BOUWMATERIALEN
BESTRATINGEN
BOUWMARKT

Verstekzaagmachine
Nobex Proman 110 precisie
verstekzaagmachine.
- lengte zaagblad 565 mm
- max. zaagbreedte
45°:100 mm en 90°:160 mm
- max. zaaghoogte 110 mm
- automatische vergrendeling
- verwisselbaar hardpoint
zaagblad

Boorhamer BH 22 KC, 600
watt, slagenergie 2,4 joule,
incl. STS-adapter, tandkrans
boorhouder

gratis

kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor
een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

Snellijmtang

Sandvik Bahco waterpomptang
type Ergo.
- met speciaal kliksysteem
- gefosfateerde en geoliede
uitvoering
- geharde bekken
- ergonomische handgrepen

Quick-Grip snellijmtang type 506.
- met handige pistoofgreep
- versneld instellen en
ontkoppelen
- professionele uitvoering
- lengte 150 mm

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
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gesorteerde 4.00

1O Broodjes

4.00

Ciabatta, mais, zonne, Surinaamse, vierkante
BAKKERIJ 'STOEPJI

2 Brood van toen

4.00

per stuk

3.00

1O Super Roomboter

4.00

krenten bollen

Arie Mink

BAK VIOLEN •
2 BOSSEN BLOEMEN
BOS 20 ROZEN
BOLCHRYSANT
2 CYCLAMEN

DE VALEWEIDE - bloemen
Bij U op de markt!
Fruithandel F. Huusken en zn.
Nieuwe oogst Hollandse
appelen

Honing zoete
Blanke druiven 2 KNO

ALKMENE of
DELBA

Hollandse NIEUWE

RESTIVALE

m 93

5

41

Aardappelen

2

98
50

5 kilo

2

