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W E E K E N D D I E N S T E N

Van vrijdagavond 12 september t/m
zondag 14 september wordt in het
Dorpscentrum de 72e Nutsfloralia
gehouden. Dit jaar is er gekozen
voor het thema "Beestenboel". Een
onderwerp dat kinderen en volwas-
senen zeer aanspreekt en waar zeer
veel mee gedaan kan worden.

Diverse scholen uit Vorden en omge-
ving zijn op de floralia aanwezig. Ook
de jeugd van de basisscholen is ge-
vraagd om een steentje bij te dragen
door het inzenden van hun stekplant
en pompoen waar mooie prijzen mee
te winnen zijn. Het Tuincentrum
Vorden is ook vertegenwoordigd met

een stand. Pluimveevereniging Vorden
verzorgd ook een stand. Daarnaast zal
mevr. Waenink uit Vorden een demon-
stratie verzorgen van het maken van
beesten o.a. van stro. Tevens wordt er
een demonstratie gegeven van brood-
deeg. Tijdens de bloemententoonstel-
ling zijn er ook werken te zien van cur-
sisten die les hebben gehad van mevr.
Willy Kip. Op zaterdag 13 september
zal de stichting Ouderen weer haar
hobbybeurs houden in het
Dorpscentrum, hier kan men ook een
kijkje komen nemen. Alle medewer-
kers van floralia hopen dat zij veel be-
zoekers mogen begroeten (ook tijdens
de koopzondag 14 september).

HVG Linde
Op 3 september kwamen de vrouwen
uit Linde weer bijeen in "'t Proathuus".
Op deze avond vertelde mevr. Ooster-
huis over bureau Slachtofferhulp. Zij
helpen u als u plotseling een misdrijf
of verkeersongeval meemaakt.
Eventueel verwijzen ze u door naar an-
dere instellingen. Een prima stukje
hulpverlening waarvan we hopen niet
te snel mee in contact te komen.

Jong Gelre
Geitenhouderij
Op 11 september a.s. gaat men een gei-
tenhouderij bezoeken in Vorden. Bij de
fam. Fokkink aan de Rommelderdijk 2.
Op het bedrijf worden 75 geiten en 15
koeien gemolken. De melk wordt alle-
maal eigenhandig verwerkt tot biolo-
gisch dynamische produkten, die van
huis uit verkocht worden. Men verza-
melt bij de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

Uitslag kleurwedstrijd
Crazy Monkey
In de week van 21 juli t/m 26 juli hield
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
een kleurwedstrijd van Igo/Ola met als
thema "Craj|LMonkey". De reacties van
de kinderef^'aren overweldigend ge-
zien de vele schitterende tekeningen
die men binnenkreeg, aldus Wilbert
Grotenhuys. Hier volgende de prijswin-
naars van de Iglo/Ola Crazy Monkey's:
Karin Kamphuis, Hoetinkhof 76;
Michiel clHe, Kerkweide 1; Nick
Eulink, Hanekamp 24; Wieteke
Schotsman, Joostinkweg 6; Els
Berenpas, Ruurloseweg 71; Aukje van
Rossum, Stationsweg 14; Patty
Schmidt, Kerkstraat 23; Jasmijn p/a
fam. de Vries, Hoetinkhof 51; Rachelle
Pellenberg, De Voornekamp 26 en
Ingeborg Heyenk, 't Leemgoor 8.
De hoofdprijs Papa Monkey gaat naar:
Marieke Ringlever, Insulindelaan 58.
Voor diegene die geen prijs gewonnen
heeft kan een gratis ijsje worden afge-
haald bij Super Yvonne en Wilbert
Grotenhuys.

J.P. Aartsen wint
Nationale Wisselbaker
herenmaatkleding
Op zaterdag 30 augustus is in Ellecom
het jaarlijkse congres gehouden van de
Bond van Kleermakers voor dames- en
herenmaatkleding. Op het programma
stonden naast de jaarvergadering, Ie
zingen o.a. van couturier Mart Visser.
Tevens vonden de internationale vak-
wedstrijden voor dames- en heren-
maatkleding plaats. Hierbij werd ge-
streden om de hoogste eer nl. de wis-
selbeker zowel voor dames, als voor he-
renmaatkleding. De kleding werd door
een deskundige jury beoordeeld op
zuiverheid, pasvorm, belijning en sty-
ling. Om voor de nationale wisselbeker
in aanmerking te komen moet men 2
kledingstukken ontwerpen en vervaar-
digen in verschillende categorieën. De
Vordenaar J.P. Aartsen, eigenaar van
Maatkleermakerij J. Aartsen & Zoon be-
haalde in 2 categorieën een eerste prijs
met het hoogste aantal punten. Door
dit resultaat heeft hij de nationale wis-
selbeker herenmaatkleding in zijn be-
zit gekregen.

Hervormde Gemeente
Zondug 14 september 10.00 uur Ds. M. Beitier,
Bloemendienst; 19.00 uur Ds. Fibbe uit Twello,
Jongerendienst in "het Achterhuus".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 september 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Gezinsdienst. Startzondag m.m.v. kerk-
koor.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 Ds. F.W. Kuipers,
Sliedrecht; 19.00 uur Jongerendienst in "het
Achterhuus".

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 14 september 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 13 september 18.30 uur Woord- en
Communieviering.
Zondag 14 september 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor.

Weekendwacht Pastores:
14-15 september Pastoor G. Simons, Borculo, tel.
(0545)27 1383.

Huisarts 13-14 september Dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dj^fcfiide visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen d^^et tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 13-14 september J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zater^g en zondag 11.30 -
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 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, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijdei uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraanr/.org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 6463.
Steunpun t Winterswijk- tel . (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kanip
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur , wo. 18.00-19.00 uu r .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWO V-kan t oor. Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
/utphenseweg Ie, Vorden, te l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8..'50-9.:i() uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruur lo , tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-1*7.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 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 tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 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 ge-
zondheidszorg.
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) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00. '
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1.-.

• Te koop ganzen, eenden
en een hoek-kinderbox.
Lange lederen motorjas. Tel.
(0573) 45 17 83.

• Denkt u aan het kloot-
schiettoernooi van Jong
Gelre a.s. zondag. Opgave
nog mogelijk. Tel. 55 19 32.

• Zondag 14 september gro-
te bingo, café d'Olde Kriet,
Wichmond. Aanvang 19.30
uur.

• Per 1 oktober appartement
+ 1 kamer te huur. Tel. 44 12
85.

• Nutsfloralia. Denkt de
schooljeugd aan het inleveren
van hun stekplant en pom-
poen.

• Volwassenen/jeugd. Jij/u
levert toch ook weeleen mooi
bloemstuk in. Er zijn prijzen
mee te winnen.

• U komt toch ook naar de
bloemententoonstelling op
12, 13, 14 september in het
dorpscentrum te Vorden.

• Te koop/te huur gevraagd
woning in buitengebied om-
geving Vorden/Warnsveld/
Baak. Brieven onder nr. V 25-
1 Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Brommert-trial in novem-
ber. Inleggeld: Hfl. 1,10 p.p.
Hoofdprijs: een valhelm.

Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen, aan-
gevuld met heesters en groen In

boeketten.

f 2,50Al vanaf
Voor elk wat wils!

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persil
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Te koop: vele kleuren gla-
diolen Schieven , Ehzerallee
4a, Almen, tel. (0575) 43 19 77.

• Judolessen op maandag
in Vorden, Sporthal 't Jebbink.
In de maand september judo
introductielessen. Voor meer
info: 55 27 42 of (0543) 51 74
67.

• Wilt u leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak leren, dat kan bij: l.
Kroese-Olthof, Het Kerspel
28, Vorden, tel. (0575) 55 10
53. Ook les 1x per 14 dagen
mogelijk.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 11 september
1997, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Brandweergarage".

Dit plan biedt de planologische basis voor de nieuw te
bouwen brandweergarage nabij de rondweg.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring be-
roep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de be-
roepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te tref-
fen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 10 september 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

:6RIEKENLAND, STRAND ZEE EN LEKKER ETEN
mamma mia v<

PIZZA'S
goed gevuld voor 998

verrassend lekkere

GRIEKSE SALADE of

TZAZIKI gram 249
- R - weer in>

de maand . . . .
HAND en PERS

SINAASAPPELEN

de echte roodkokende

GIESER WILDEMAN

oma's keuie

super sappge

ALKEMENE APPELEN

uit eigen snijkcuken \

Gesn. GROENEKOOL

\ .500 gram 149

nog steeds van eigen bodem \

SPERZIEBONEN
wat Wonder.

500 gram 98
WOENSDAG T/M ZATERDAG OP=OP

Aanbiedingen geldig van 8-9 t/m 13-9

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Bloemkreatief
KONINKLIJKE
MAATSCHAPPIJ
TUINBOUW EN
PLANTKUNDE

Eind september beginnen wij weer met de

bloemSChikcurSUS in Hengelo (G).

Deze bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven
door ervaren docenten in de bloemsierkunst.

Voor meer info
of opgaven: (0575) 46 50 58 (B. Hoekjan)

(0575) 46 36 08 (Y Reulink)

Vr/jdag ^^WWffl P/ekendag
10 vleeswaren- en worstsoorten

f • j" per 100 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

Rundergehakt
f9,951 kilo

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Varkensrollade
100 gram ƒ 1,98

Pekelvlees +
Gekookte lever
100 gram f 1,98

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
combi-voordeel

4 saucijzen +
4 boeren gehakt-

schnitzels

samen f8,95
Slagerij/worstmakerij

RODENBURG.SJAN
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

2 bos bloemen naar keuze 8,95

2 cyclamen 9,95

Nieuw: Tijdschrift Flowers en Decoration 5,95

Volop violen

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

pv>.̂

(E

^^
4 Dolle Dagen feest in zaal

„DE KEIZERSKROON"
te Ruurlo
op 11, 12, 13, en 14 september

Donderdagavond 11 september - Aanvang 20.00 uur

^ROULETTE
Buurten en straten gaarne vroegtijdig reserveren.

Vrijdagavond 12 september - Aanvang 20.00 uur

^PERFECT SHOWBAND
Zaterdag 13 september — 's middags en 's avonds

^JDE FLAMINGO'S
Zondag 14 september — 's middags en 's avonds

m^THE SPITFIRES
Tevens geopend onze sfeervolle KEIZERSBAR

L. ;



Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven, ons be-
toond tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Jenny Brokke-Stokkers

Uit aller naam:
H.J. Brakke

Zutphen, september 1997

Voor al uw belangstelling en
medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
lieve moeder, oma en over-
grootmoeder

Jette Johanna Smit-Gosselink

willen wij u hartelijk bedan-
ken.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind•

Vorden, september 1997

YOGA
MEDITATIE
HEALING

o.l.v. Theo en Marjan
de Gans

Zutphen (di.ocht, -
av.), Vorden (do.o),
Deventer (wo.av.),
Brummen (ma.av.,

wo.o), Dieren
(vr.m.+av.),

Doetinchem (do.av.).
Proefles 12,50.

Tel. (0575) 56 34 56

Te huur

± 800 m2 vloer-
oppervlak.

Multifunctionele bedrijfs-
ruimte met kantoor en

toiletgroep in het centrum
van Vorden.

Kan ook in gedeelten.
Goede ontsluiting.

Inlichtingen
WJ. Harmsen

tel. (0575) 55 66 80

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 2O september

De Herberg, Vorden

Sterven doe je niet ineens
maar elke dag een beetje.
En alle beetjes die je stierf
het is vreemd maar die vergeet je.
Je zei zo vaak "Ik ben zo moe"
en opeens ben je aan je laatste adem toe.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat heden rustig van ons is heenge-
gaan mijn inniggeliefde man, onze zorgzame
vader en opa

JAN WILLEM SILVOLD
ECHTGENOOT VAN HARMINA LENSELINK

op de leeftijd van 67 jaar.

H. Silvold-Lenselink

Wim en Bertha

Betty en Marinus
Martin
André
Erik
Wilma

Harrie en Hennie
Vincent

7251 AA Vorden, 2 september 1997,
Raadhuisstraat 17.

De begrafenis heeft zaterdag 6 september inmid-
dels plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo (Gld.).

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

JAN SILVOLD
ECHTGENOOT VAN H. SILVOLD-LENSELINK

op de leeftijd van 67 jaar.
A. Lenselink-Norde

Z. Knoef-Lenselink

G. Lenselink-ten Have

Neven en nichten

Vorden, 2 september 1997

Verlost van al je zorgen, angst,
verdriet en pijn.
Toch wilde je nog zo graag
bij ons zijn.
Moegestreden ging je
van ons heen.
Met de pijn, verdriet en
machteloosheid blijven wij alleen.

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lij-
den bespaard is gebleven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve zorgzame vader en
opa

HENDRIK WILLEM WESSELINK
SINDS 8 OKTOBER 1974 WEDUWNAAR VAN W.E. EGGINK

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:

Zutphen:

Hengelo (Gld):

Zutphen:

Hentje en Gerrit
Schouten-Wesselink

Monique en Torn
Edwin en Nicole
Wilco en Nikki

Tonie en Rini
Wesselink-Heinen

Niek
Marienke

Alie en Johan
Dekkers-Wesselink

Willy en Rinus
Loman-Wesselink

Martin
Rien

7255 LH Hengelo (Gld), 8 september 1997.
Slotsteeg 15a.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag
13 september a.s. om 11.10 uur in "Ons Huis",
Beukenlaan 30 te Hengelo G.
Aansluitend zal om ongeveer 12.00 uur de begra-
fenis plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

Papa is thuis opgebaard.

Zij die onverhoopt geen uitnodiging mochten o
vangen gelieve deze aankondiging als zodani
beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die
van haar mochten ontvangen, delen wij u rm
dat heden op de leeftijd van 84 jaar, rustig is inge-
slapen mijn lieve levenspartner, onze lieve moeder
en oma

HENDRIKA JOHANNA
MEULENBRUGGE-WENTINK

WEDUWE VAN G.W. MEULENBRUGGE

Vorden: P. Veldhuis

Veldhoven: H.J. Meulenbrugge
A.J.F. Meulenbrugge-Kamperman

Vorden: G.D. Ubink-Meulenbrugge
K. Ubink

en kleinkinderen

6 september 1997
Nieuwstad 55
7251 AG Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot condoleren woensdag 10 sep-
tember van 19.00-19.30 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Met veel verdriet geef ik u kennis van het overlij-
den van mijn lieve zorgzame man

WILLEM GROOT JEBBINK
ECHTGENOOT VAN JENNEKEN BRAAKHEKKE

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: J. Groot Jebbink-Braakhekke

8 september 1997
Veldslagweg 3
7251 PD Vorden

Naar de wens van de overledene zal de crematie
in besloten kring plaatsvinden.

Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

JAN WISSELS

op de leeftijd van 81 jaar.

A. Wissels-Bosman

Wil en Peter
Marieke
Ellen

Wim en Jo
Gea en Erik
Jim en Ellis

Chris en Tiny
Christian en Miranda
Lars en Jellie
Niels en Saskia

1 september 1997

Hertog Karel van Gelreweg 28
7251 XL Vorden

De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.

Met droefheid delen wij u mede dat op 81-jarige
leeftijd uit onze familiekring is heengegaan mijn
lieve broer en onze oom

JAN WISSELS
ECHTGENOOT VAN A. BOSMAN

Vorden: A.M. Klumper-Wissels
Keijenborg: Grady en Gerrit Wentink

Vorden, 1 september 1997

E
j De viering van mijn 25-jarig jubileum

bij de Rabobank op l september jl. is
voor mij en mijn gezin een onvergete-
lijke dag geworden.

M
| Voor uw belangstelling, felicitaties en

geschenken in welke vorm dan ook aan
mij aangeboden zeg ik u hartelijk dank.

A.J. H ar te lm an

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

;,,.J:.:;:;;....,:;•'C. Stichting Kinderopvang Vorden

O K K L I M B O O M

Zaterdag 13 september a.s. viert
Stichting Kinderopvang Vorden De Klimboom

haar 5-jarig bestaan!

Voor:
(oud)bekenden, bedrijven en belangstellenden

U bent van harte welkom
tussen 12.00 en 15.00 uur bij de Klimboom,

het Wiemelink 40 te Vorden
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E M E E N T E B U I L E T I N

OPEN MONUMENTENDAG OP ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1997
Op zat^rda^ Open Monumenten-
pg plaatst Ook liet plaatselijk comité heeft weef een aantrekkelijke fiets-
röiite uïtpzét langs diverse rijks- en gemeentelijke monumenten in Vorden.

'•# Monumenten zijn ook Van binnen te bezichtigen:
|| gé|^ancls Hervormde Kerk; <!è openbare basisschool "De Dorpsschool^;
boerderij "<ïë Zeist" aan het Lekkebékje; bÖeMérij "De Kleine Boskamp" of "de
Plat)oc:" aan de Galgehgöorweg; boerderij * • • t He livelinkr of "de Hoveling"
iaan de Mossëlsevv'eg; de Rooms Katholieke Kerk te Kranenburg, de <lSint
fijlin^

Het begin en eindpunt van de fietsroüte is brj hei ^ÜM. kantoor op het markt-
plein, l; |||*£n|\||fiT^?1^l'h'; : ' ' : ' ; • ' • ' • ' : • • .
Op elk willekeurig moment kunt u niet de route starten.

EMEENTEHUIS GESLOTEN
OP VRIJDAG 12 SEPTEMBER
1997

In verband »met het jaarlijks perso-
neelsreisje is het gemeentehuis op vrij-
dag 12 september aanstaande gesloten.

URGERZAKENOP
25 SEPTEMBER 1997
GESLOTEN

De medewerkers van de afdeling
bestuur, onderdeel burgerzaken, vol-
gen op 25 september een cursus. Om
die reden is burgerzaken op 25 septem-
ber 1997 gesloten.

- de heer G.D. Enzerink voor het
geheel slopen van een veeschuur op
het perceel Lankampweg l te
Vorden.

- de heer E. Beukema voor het geheel
slopen van een schuur op het per-
ceel Grensweg l te Lochem.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

Op dinsdag 30 september 1997 is de
afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, van 18.30 tot 20.00 uur geopend.
De eerstvolgende avondopenstelling is
op dinsdag 21 oktober 1997.

ERGUNNINGEN

Op 3 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- de heer H. te Velthuis voor het bou-

wen van een serre op het perceel
Ambachtsweg 14 te Vorden;

- de heer W. van Belzen voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel het Stroo 15 te Vorden;

- de heer H.G. Stoltenborg voor het
geheel slopen van een berging op
het perceel Polweg 2 te Wichmond;

- de heer J.M. Wormgoor voor het
geheel slopen van een afdak op het
perceel Lankhorsterstraat 24 te
Wichmond;

IJDEUJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN^

In verband met ^gelschietwedstrijden
op het Lekkebékje hebben burgemees-
ter en wethouders besloten om op
zaterdag 13 september het Lekkebékje
en de Van Lennepweg af te sluiten voor
alle bestuurders^^! voertuigen.

ITB REIDEN WONING
HET STROO 5

Burgemeester en wethouders van Vor-
den zijn van plan met toepassing van
artikel 8, lid 7 sub. a vrijstelling te ver-
lenen van artikel 8, lid 2.1 sub. d van
het bestemmingsplan "Vorden West &
Zuid 1992" voor het uitbreiden van een
woning aan het Stroo 5.
De op de vrijstelling betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van
donderdag 11 september 1997, gedu-
rende twee weken, voor een ieder ter
inzage ter gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze
periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
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 hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 16 september om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- bouwrijpmaken Vorden-Noord, plan het Joostink.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 16 sep-
tember om 20.00 uur in het gemeentehuis.

y O R D E N
»»»

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- bestemmingsplan "Buitengebied sirenemast Kranenburg".

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
17 septem ber om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- beleidsplan 1997 Algemene bijstandswet;
- wijziging begroting 1997.

fmERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 september 1997 om 19.30 uur in
het gemeente huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan, de vol-
gende onderwerpen:

- bestemmingsplan "Buitengebied sirenemast Kranenburg";
- bouwrijpmaken Vorden-Noord, plan het Joostink;
- beleidsplan 1997 Algemene bijstandwet;
- wijziging begroting 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 één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

'EZOCHT: ENTHOUSIASTE BESTUURDERS
VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben besloten het bestuur van de
openbare basisschool De Dorpsschool op afstand te plaatsen. Zij zullen de
gemeenteraad voorstellen de bestuurstaken en -bevoegdheden over te dragen aan
een bestuurscommissie, hf^r verwachting zal de gemeenteraad in de vergadering
van 25 november 1997 l^muiten deze commissie in te stellen. Vanaf l januari
1998 zal het nieuwe bestuur van het openbaar onderwijs functioneren.

Voor deze bestuurscommissie, die uit in totaal 5 leden zal bestaan, zoeken wij:
ENTHOUSIASTE BESTUURDERS VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS

Taakomschrijving'
De bestuurscommissie heeft onder meer de volgende taken:
- bewaking van de grondslagen van het openbaar onderwijs;
- uitvoering van de onderwijswetgeving;
- ontwikkeling en uitvoering van het personeels-, huisvestings- en financieel be-

leid m.b.t. De Dorpsschool;
- beheer van de school.

- De bestuurscommissie wordt in haar taak ondersteund door een extern onder-
wij s-administratiebureau.

Profïeleisen
Van de bestuursleden verwachten wij, dat zij:
- de grondslagen van het openbaar onderwijs onderschrijven;
- bekend zijn met of belangstelling hebben voor ontwikkelingen binnen het ba-

sisonderwijs in het algemeen en het openbaar basisonderwijs in het bijzonder;
- op hoofdlijnen sturing kunnen geven aan complexe besluitvorming;
- maatschappelijk betrokken zijn;
- goede communicatieve eigenschappen hebben;
- voldoende tijd beschikbaar hebben voor het op adequate wijze kunnen vervul-

len van het lidmaatschap.

Deskundigheidseisen
Voor een goed functioneren van de commissie streven wij naar een zekere sprei-
ding van deskundigheden. Kandidaten dienen daarom over deskundigheid te
beschikken op één of meer van de volgende beleidsterreinen:
Onderwijskunde, Personeel, Financiën, Juridische aangelegenheden, Facilitaire
zaken, Medezeggenschap en/of Algemene zaken (onder andere leerling-/ouderza-
ken, relatie met gemeentebestuur, minderheden in het onderwijs).

Procedure
Een sollicitatiecommissie, waarin ouders, personeel en directie van de school, als-
mede het gemeentebestuur zijn vertegenwoordigd, stelt een gezamenlijke voor-
dracht op voor het college van burgemeester en wethouders.
Van de vijf bestuursleden worden twee bestuursleden voorgedragen namens en
bij voorkeur uit de ouders en één bestuurslid namens het personeel. De gesprek-
ken met gegadigden zullen in week 40 en 41 plaatsvinden.

Inlichtingen
Belangstellenden voor deze bestuurlijke functie kunnen een informatiepakket
opvragen bij de heer H. Kamps, medewerker onderwijs van de gemeente Vorden,
tel. (0575) 55 74 98.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de wethouder van onderwijs, mevrouw M.
Aartsen - den Harder, tel. (0575) 55 74 14 (werk) of 55 14 27 (privé).

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen na verschijning van dit blad richten
aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA Vorden.



ERSTEL EN AANPASSING HACKFORTSE WATERMOLEN
VERZOEK OM VERGUNNING OP GROND VANARTIKEL 11
MONUMENTENWET 1988

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van don-
derdag 11 september 1997, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning
op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de Vereniging Natuur-
monumenten voor het herstellen en aanpassen van de Hackfortse watermolen,
Baakseweg 10.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen
bij het college van burgemeester en wethouders.

ESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED SIRENEMAST KRANENBURG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit bestemmings-
plan, dat het mogelijk maakt om een sirenenmast te plaatsen die onderdeel uit-
maakt van het landelijk netwerk voor alarmering van de bevolking, gewijzigd vast
te stellen.

De wijziging heeft betrekking op een kleine verschuiving van de locatie waar de
mast komt. De mast wordt geplaatst aan de zuidzijde van de Eikenlaan in de
bomenrij bij het oefenveld van de voetbalvereniging Ratti.

OUWRIJPMAKEN VORDEN NOORD, PLAN HETJOOSTINK

Burgemeester en wethouders denken op korte termijn te kunnen starten met het
bouwrijpmaken van het plan Het Joostink. Mogelijk zullen burgemeester en wet-
houders in de maand november een deel van degenen die ingeschreven zijn voor-

een bouwkavel meedelen dat de verkoop start. Nadere informatie zal in deze
rubriek volgen.

Heidemij Advies heefTvoor het plan een natte structuurschets opgesteld, de ste-
denbouwkundige is het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied aan het voltooien.
Burgemeester en wethouders streven in het plan Het Joostink naar een duurzaam
beheer van het grondwater. Om het grondwater op het huidige peil te houden zal
het regenwater zo lang mogelijk, door middel van berging en infiltratie, in de
bodem binnen het gebied moeten blijven.
Om de werking van het watersysteem, zo optimaal mogelijk te laten zijn, moet
zoveel mogelijk verhard oppervlak van daken en wegen afgekoppeld worden van
het vuilwatersysteem. Dit schone regenwater wordt afgevoerd naar de centrale
waterpartij in het midden van het plan. Het afvalwater uit de woningen gaat naar
de rioolzuivering via een vuilwaterriool.
Dit gescheiden systeem vereist wel enige beperkingen voor het toepassen van
bouwmaterialen (bijvoorbeeld geen zinken dakgoten en loodslabben) en alleen
autowassen op daarvoor op particuliere grond ingerichte wasplaatsen, waarbij
het afvalwater naar het vuilwatersysteem wordt afgevoerd, geen chemische
onkruidbestrijding zowel in het gemcenteplantsoen als op particulier terrein,
beperkt zout strooien bij gladheid en dergelijke.

Burgemeester en wethouders zullen kandidaat-gegadigden uitvoerig informeren.

Voor het bouwrijpmaken vragen burgemeester en wethouders een krediet aan de
gemeenteraad van ƒ 1.974.000,-.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

04-09-97M.G.G. Leferink de Bongerd 19
Vorden

uitbreiden van een
garage

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Nieuwbouw Bloembinderij Kettelerij eind oktober klaar:

Engelse stijl bij Bloembinderij Kettelerij compleet
Op dit moment wordt er keihard ge-
werkt aan de nieuwbouw van het
pand van Bloembinderij Kettelerij
aan de Zutphenseweg 64. Het is de
bedoeling dat het pand eind okto-
ber wordt geopend. Eigenaar Harry
Kettelerij is uiterst trots op de nieu-
we winkel die hij samen met Gerard
Arends zelf heeft ontworpen. "Wij
hebben tijdens het ontwerpen van
het pand met allerlei dingen reke-
ning gehouden. Zo zijn wij zelf een
grote liefhebber van de Engelse
stijl. Dat zie je hier terug als je naar
de planten kijkt maar bijvoorbeeld
ook aan de tuinmeubelen die wij
verkopen. En die Engelse stijl komt
dus ook weer terug in het nieuwe
pand. Verder vinden wij dat de nieu-
we winkel een stuk degelijkheid
moet uitstralen. Het pand moet
tijdloos zijn en passen in het lande-
lijke gebied waar wij zitten. Laatst
zei iemand dat het nu net een ver-
bouwde boerderij is. Maar daar ben
ik het niet mee eens. Het is meer
een pand dat precies past in de
Bonanzafilms die vroeger op televi-
sie waren", aldus Harry Kettelerij.

Kettelerij Bloembinderij Vorden. Net
even anders. Met deze slogan timmert
Kettelerij de laatste jaren aan de weg.
Over de kreet "Net even anders" is lang
nagedacht. Harry Kettelerij en Gerard
Arends zochten een slogan die naad-
loos aansluit bij het karakter van de
bloembinderij. "De mensen hoeven
hier niet te komen voor een bosje bloe-
men van vijf gulden. Dan kunnen ze
beter naar de markt gaan of een bos
bloemen halen bij een tankstation.
Maar daar komen de mensen bij ons
ook niet voor. Die weten dat wij een
bloemenspeciaalzaak zijn en in de
loop van de jaren een heel eigen stijl
hebben ontwikkeld", vertelt Harry
Kettelerij.
"Bloemen verdienen de aandacht", ver-
volgt Harry Kettelerij zijn verhaal.
"Ons vak is veel meer dan het inkopen
en verkopen van bloemen. Wij willen
daar graag iets aan toevoegen. Zo vind
ik het hartstikke leuk om samen met
een klant een boeket samen te stellen.

Dit neemt niet weg dat de cliënt zelf
ook vaak goede ideeën heeft. Met na-
me de traditionele zogenoemde boe-
renbloemen doen het bijzonder goed.
Vooral het persoonlijk contact met de
klant vind ik erg belangrijk. Tijdens
het samenstellen van een boeket kun
je ook allerlei tips geven. Op die ma-
nier voeg je iets toe aan je vak en de
mensen weten zoiets ook bijzonder te
waarderen. Sterker nog, de klant ver-
wacht van ons dat we met ze meeden-
ken. We richten ons met name op het
maken van seizoensboeketten. Zo ver-

kopen wij in de zomer geen chrysan-
ten."
De klanten van Bloembinderij Kettele-
rij komen niet alleen uit Vorden maar
uit de hele regio. "Zo langzamerhand
hebben wij als bloemenspeciaalzaak
een vaste klantenkring in deze regio
opgebouwd die precies weet wat wij
hier te bieden hebben. De nadruk ligt
bij ons op het landelijke karakter. Met
name de Engelse stijl spreekt ons erg
aan. Die stijl komt ook weer terug in
het nieuwe pand van Bloembinderij
Kettelerij. "Met name het landelijke ka-

rakter is daarbij van groot belang. Bij
de bouw van het pand hebben we ge-
bruikt gemaakt van natuurstenen. Het
gaat hier om een zonoemde hand-
vormsteen die wij zelf bij een steenfa-
briek hebben uitgezocht. De steen is
net even iets ruwer dan een normale
steen en de muren zijn ook niet egaal.
Er steken hier en daar brokken steen
uit. Maar dat hoort dus zo" legt Harry
Kettelerij uit. "Verder maken we bij de
nieuwbouw veel gebruik van hout en
het dak wordt van riet. Ook dat past
precies in het landelijke karakter."



l 9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

HOBBY-BEURS IN VORDEN
De Stichting Welzijn Ouderen is op za-
terdag 13 september, tijdens de Floralia
in het Dorpscentrum, weer aanwezig
met een hobby-beurs.
Op deze beurs, laten hobby-isten het
publiek kennismaken met verschillen-
de hobby's.
Het doel is om aan te tonen dat een
hobby een zinvolle tijdsbesteding kan
zijn. Door het aanbod van uiteenlopen-
de onderwerpen willen we laten zien
dat het vrijwel voor iedereen mogelijk
is een hobby te beoefenen.
Er zijn ook leden van de Welfare aan-
wezig die laten zien wat langdurig zie-
ken zoal maken of kunnen maken.
Tevens is er een mogelijkheid de nieu-
we hobby-ruimte voor ouderen te be-
zichtigen.
De doelstelling van dit projekt is om de
ouderen die thuis geen mogelijkheden
hebben om te hobby-en een ruimte en
gereedschap aan te bieden om allerlei
producten te vervaardigen.

CURSUS ENGELS
De hedendaagse spreek- en schrijftaal
is vaak doorspekt met engelse woor-
den. Sommige reclameboodschappen
op de t.v. zijn zelfs al geheel in 't
Engels. Lastig voor mensen die vroeger
slechts een beetje Engels geleerd heb-
ben of er helemaal niets van weten.
De SWOV biedt daarom aan ouderen
boven 55 jaar de mogelijkheid het
Engels weer wat op te halen of er ken-
nis mee te maken.
Voor inlichtingen: mevr. L. v. Uden, tel.
553405, tijdens kantooruren.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Stichting Welzijn Ouderen heeft
o.m. tot doel ouderen in staat te stellen
zolang mogelijk zelfstandig in de eigen
woning te kunnen blijven.
Om dit doel te verwezenlijken zijn er
allerlei activiteiten ontwikkeld.
Enkele van deze activiteiten zijn
Tafeltje Dek-Je, de Open Tafel en de
Bezoek en Oppas Service (B.O.S.).
Door gebruik te maken van Tafeltje
Dek-Je kunnen ouderen die niet meer
in staat zijn zelf te koken toch elke dag
warm eten.
De Open Tafel biedt ouderen de moge-
lijkheid elke dag (of zo vaak men dat
wil) de maaltijd in gezelschap van an-

deren te gebruiken. Deze maaltijden
worden geserveerd in "de Wehme".
De B.O.S. maakt het verzorgers van de
dementerende ouderen mogelijk enke-
le uren per week voor zichzelf te heb-
ben. Hierdoor zijn zij in staat deze
moeilijke taak langer vol te houden.
Voor de uitvoering van deze activiteit
staan al jaren vele enthousiaste vrijwil-
ligers klaar, die op deze manier hun
steentje bijdragen aan het welzijn van
de ouderen van Vorden.
Door komen en gaan binnen die groep
blijft echter aanvulling van het aantal
altijd gewenst. Speciaal voor het bezor-
gen van de maaltijden, het tafeldekken
en serveren in "de Wehme" en het op-
passen bij dementerende ouderen kan
de Stichting weer wat enthousiaste
mensen gebruiken.
Wanneer u graag iets voor de ouderen
wil doen en uw vrije tijd op een zinvol-
le manier wilt besteden kom dan eens
langs voor een informatief gesprek
met mevr. L. v. Uden, coördinator van
de Stichting.
Alles geheel vrijblijvend.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Vanaf maandag l september gaan de
volgende aktiviteiten van Meer
Bewegen voor Ouderen weer van start.
Meer Bewegen v^fe Ouderen is en ver-
zamelnaam vooiR)ewegingsaktivitci-
ten voor mensen van 55 jaar en ouder.
De aktiviteiten zijn o.a. gymnastiek,
spel(sporten), volksdansen en zwem-
men.Door middel van die aktiviteiten
wil het Meer Ertegen voor Ouderen
een bijdrage levwfn aan het zo opti-
maal en zelfstandig mogelijk funktio-
neren van ouderen in de samenleving.
Belangrijk is daarom het plezier en de
gezelligheid, de fitheid, als ook de mo-
gelijkheid tot ontmoeting en kontakt.

Gymnastiek is gericht op het in kon-
takt houden ( of brengen) van het ge
hele lichaam, door het doen van ge-
richte oefeningen. Het is geschikt voor
mobiele en minder mobiele mensen,
voor 'jongere' en voor 'oudere' oude-
ren.
Tijd en plaats: Voor gymnastiek 55 jaar
en ouder in Sporthal "het Jebbink":
Groep voor dames en heren op dinsdag
9.00-9.45 uur .
Groep dames op dinsdag van 10.00-
10.45 uur.

In Wichmond een groep voor 55 jaar
en ouder op donderdag
14.00 -15.00 uur in het Withmundi ge
bouw.
Voor gymnastiek 65 jaar en ouder in
het Dorpscentrum op woensdag van
9.00- 10.15 uu r .

Sport en Spel 55jaar en ouder: Enkele
sporten die in de lessen aan bod ko-
men zijn o.a. volleybal, badminton,
vloertennis en koersbal. Koersbal is een
spel dat gespeeld wordt op een viltmat.
Hierbij is het de kunst dat de spelers (
in twee teams) de koersballen zo dicht
mogelijk in de buurt van een klein wit
balletje koersen. De moeilijkheidsfak-
tor ligt daarin, dat het zwaartepunt
van de speelbal uit het midden ligt
waardoor de bal altijd een kromme
baan beschrijft.
Koersbal kan door iedereeen gespeeld
worden.
Tijd en plaats: Voor Sport en Spel op
maandag van 11.00-12.00 uur in
Sporthal het Jebbink.

Volksdansen. Dit brengt de deelnemers
plezier en mogelijkheden tot onder-
ling kontakt. De dansen worden zó uit-
gezocht dat de bewegingen zeer geva-
rieerd zijn. De spieren worden er soe-
pel van. De muziek maakt het bewegen
gemakkelijk en verhoog^L? gezellig-
heid. Het tempo is aan ouwren aange-
past; kortom een aktiviteit waaraan ie-
dereen mee kan doen.
Tijd en plaats:
Volksdansen op woensdag van 9.30 -
11.00 uur in Dorpscentriu^k
Volksdansen in WichmoW/Vierakker
op dinsdag 18.00 -19.30 uur in het
Ludgerus gebouw.

Zwemmen ( Meer Bewegen in Water).
Ook dit is een onderdeel van het aan-
bod in het kader van MBvO. Het bewe-
gen in water met een konstante tempe-
ratuur (32 graden) heeft een gunstig
effekt op het hele lichaam. Omdat het
lichaam in water lichter wordt, wor-
den bij het maken van bewegingen in
water de gewrichten minder belast en
daardoor kunnen de spieren zich beter
ontspannen.
Tijd en plaats: Zwemmen: In kleine
groepjes onder deskundige leiding in
het bad van de fysiotherapeut Jansen
vd Berg op de maandag van 15.00 -
15.45 uur en van 16.00 -16.45 uur

en op de donderdag van 13.30-14.15
uur.

Voor meer informatie over het Meer
Bewegen voor Ouderen en ook voor het
zwemmen kunt u terecht bij de coördi-
nator ( Louise van Uden). Telefonisch
bereikbaar onder nummer 553405 of u
kunt langs komen op het kantoor aan
de Raadhuisstraat 6. Ook voor ander
voorzieningen voor ouderen en vragen
kunt u daar terecht. Het kantoor is ge
opend van ma. t/m vr. van 9.00- 12.00
uur.

DENKEN OVER ZORG AAN HUIS
Iedereen staat er wel eens bij stil: "Hoe
zal het leven er uitzien als ik niet meer
voor mezelf kan zorgen? Hoe kan ik in
zo'n situatie zelfstandig en onafhanke
lijk blijven en voorkomen dat anderen
bepalen wat er met me gebeurt? Is het
mogelijk om thuis te blijven, ook als ik
veel zorg nodig heb?"
De kans dat u straks zelf kunt kiezen
hoe en waar u verzorgd wordt, is groter
als u over deze keuze al in een vroeg
stadium na gaat denken.
Steeds meer kunnen ouderen er voor
kiezen om noodzakelijke zorg thuis te
ontvangen, ook als er veel zorg nodig
blijkt te zijn.
Er moet dan wel een en ander geregeld
zijn en daarover kunt u beter nu al na-
denken. Wc hebben immers ook ande
re zaken in het leven van te voren al
vastgelegd. U kunt er stapsgewijs over
nadenken hoe u in geval van zorgbe
hoefte thuis, dat zelf met de mogelijk-
heden die er zijn het prettigst denkt te
vinden. U neemt de volgende stappen:

U;
-begint met er over na te denken;
-praat er over en verzamelt informatie;
-laat anderen weten wat u wilt;
-regelt de zaken.
Te denken valt aan zaken als;
-is het voor mij belangrijk om thuis te
blijven, wat zijn hiervan de voor- en
nadelen;
-wie wonen er bij mij in de buurt die
mee willen helpen wanneer professio-
nele hulp niet voldoende is en durf ik
dat te vragen;
-ik woon alleen, is dat wel vertrouwd
als ik zorgbehoeftig ben;
-welke mogelijkheden zijn er in mijn
woonplaats wanneer ik niet meer zelf
kan koken;
-als het echt niet blijkt te gaan, kan ik
dan toch ergens terecht?
Wie er bij stilstaat of en hoe hij thuis
verzorgd en verpleegd wil worden als
het hem minder goed gaat, houdt de
keus aan zichzelf.
Wanneer mensen ziek worden en veel
verzorging nodig hebben is de situatie
vaak chaotisch. Vaak nemen anderen
dan de beslissing hoe de zorg er uit
gaat zien.

Praat er eens met uw huisarts over of
met iemand anders niet wie u gemak-
kelijk van gedachten kunt wisselen.

Bloemencorso op zondag 14 september

Lichtenvoorde zet bloemetjes buiten
Vanaf zondag 14 september staat
Lichtenvoorde weer helemaal in het
teken van corso en kermis. Drie da-
gen lang wordt er dan in de
Achterhoekse keistad uitbundig
feest gevierd. Dat begint zondag-
middag met een bloemencorso van
internationaal allure. Voor de 68e
keer trekken dan zo'n 24 grote en
een dertigtal kleinere praalwagens
door Lichtenvoorde.

Maandenlang zijn ze bezig geweest
met de opbouw van de praalwagen. De
laatste 3 dagen vóór het corso worden
de dahlia's één voor één op de wagens
aangebracht. In totaal worden op de
praalwagens 3 miljoen dahlia's ver-
werkt. De dahlia's worden deels in

Lichtenvoorde zelf gekweekt en deels
betrokken van andere corsoplaatsen.
Het corso wordt omlijst met 8 muziek-
korpsen waaronder showorkesten.
Gezamenlijk zullen zij met de praalwa-
gens een kleurrijk lint vormen in de
straten van Lichtenvoorde.

Voorbereiding bloemencorso
Het bloemencorso van Lichtenvoorde
is een evenement dat als hobby wordt
bedreven. De voorbereiding van een
grote corsowagen vraagt maanden van
inspanning en wordt in eigen beheer
gedaan door groepen die bestaan uit
o.a. families en gezinnen, sportclubs,
buurtverenigingen en vriendengroe-
pen.
Elke groep bepaalt zelf het idee voor de
te bouwen wagen. Vervolgens wordt

een ontwerper gevraagd het idee ver-
der uit te werken. Vanaf het ontwerp
worden maquettes gemaakt waarvan
de te bouwen praalwagen kan worden
nagebouwd. De omvang van een grote
corsowagen bedraagt in maximale uit-
voering: 7.5 meter hoog, 4.5 meter
breed en lengte van tot soms 20 meter.
Het geheel wordt gemaakt in een con-
structie van betonijzer, hout en papier-
maché. Een wagenbouwersgroep be-
gint in de maanden februari, maart
om vervolgens in de daarop volgende
maanden hun corsowagen af te bou-
wen.

Het bedrijfsleven van Lichtenvoorde
stelt bedrijfsruimte beschikbaar. Bo-
vendien verrijzen er enorme tenten in
en rondom Lichtenvoorde, alwaar de

wagenbouwersgroepen hun onderko-
men hebben.
Voorprogramma
Vanaf het middaguur zal de grote en
moderne kermis in het centrum van
Lichtenvoorde zijn opengesteld, diver-
se winkels en alle horecagelegenheden
zijn geopend en de bezoekers worden
bezig gehouden door dweilorkesten op
de corsoroute.
Enkele uren daarna vertrekt de stoet
vanaf het tentoonstellingsterrein aan
de ds. van Krevclcnstraat richting
Varsseveldseweg om vervolgens rond
het centrum van Lk htenvoorde te trek-
ken.

De route van het corso heeft een leng-
te van 3.200 meter en is aangegeven
door vlaggetjes aan de lantaarnpalen.
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Fit + Slank
De nieuwe cursus start weer

ïndoor Sport VOrden in samenwerking met ZorgGroep
OostGelderland

Organiseren een cursus van 12 weken die u volgt bij Indoor Sport Vorden.
Onder begeleiding van een gediplomeerd diëtiste en trainer werkt u aan
uw voedings- en beweeg patroon. Waar iedereen aan mee kan doen.

Voor iedereen die wil weten wat de cursus inhoudt en of de cursus iets
voor hem/haar is houden wij op

Zaterdag 13 september van 11.00 tot 12.00 uur een
Informatie bijeenkomst (reserveer op tijd)

ïndOOr Sport VOrden - Overweg 16, 7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 34 33

De don't
worry vloer
vunPERGO

• Veel mooie dessins, nieuwe collectie
• Hoge slijtvastheid, 15 jaar garantie
• Makkelijk schoon, weinig onderhoud
• HPL in plaats van melamine

Bel voor informatie of een afspraak (0573) 45 16 61

HEGROÜ
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel.(0573)451661
Fax (0573) 45 17 17

It's Showtime bij
Vinia Vera in Zutphen
Op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13
september a.s., laten wij u kennismaken met
de nieuwe modecollecties voor het komende
najaar en winter. Op deze dagen om 10.30 en
14.30 uur presenteren onze eigen mannequins
u op spontane wijze in onze winkel de mode
met verrassende stoffen en warme kleuren.

Een sfeervolle ambiance waarin u op uw
gemak kunt kijken en kiezen. Vinia Vera nodigt
u uit voor 'its Showtime' om naar uit te kijken.
Reservering is mogelijk.
U bent van harte welkom.

donderdag 11, vrijdag 12 en
zaterdag 13 september

Turf straat 33

Zutphen

Tel. 0575-512613

21, 25, 26 EN 27 SEPTEMBER

ZONDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER

Fietsoriënteringsrit
starttijd 12.30 uur en 13.30 uur

bij café 't Praothuus.

DONDERDAGAVOND 25 SEPTEMBER
De klucht

"Zilveruitjes en Augurken"
Gespeeld door toneelgroep Linde.

Aanvang 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 26 SEPTEMBER
Vogelschieten !

Vogelgooien, speciaal voor dames.

Vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar.

Aanvang is om 19.30 uur!!

Inschrijven vanaf 19.00 uur.

ZATERDAG 27 SEPTEMBER

's middags: Volks- en kinderspelen

met o.a. Dogkarrijden, kegelen, schijfschieten enz, enz.

Aanvang: 13.00 uur.

• 's avonds: Dansen m.m.v.

"DE FLAMINGO 'S "

HQI Bouwwinkel
wéekuanbiedingen

IBouwÓenterf
HAROKWT

BouwCenter hardpointhandzaag

'M

professionele
'Supergun' kitspuit

V-v--^
thermostatische

douchemengkraan

Prijzen incl. BTW

iBoüwCenterlHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30 17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

ÜEV/A6Ö
MNUIT;
•KNQEZONDrRODUCT
VOOR (J EN DC HWi

•fENscHfwerRm

WIJ OOK'. HOLLANDS FfcUlT!
GEOPEND VANAF 10.00 UUR.

KOMT U OOK BRIDGEN BIJ

BRIDGE CLUB 'HET ELDERINK'
Wij spelen op donderdagavond, starten om 19.30 uur in 'De
Horst', St. Jansstraat, Keijenborg.

De eerste bridge-avond van dit seizoen is op donderdag 4
september 1997.
Tijdens het bridgen wordt er niet gerookt. In de pauze is
er de mogelijkheid om te roken in de bar.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Als u nog niet kunt bridgen, dan kunnen wij voor een cursus
zorgen.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Angelique Hoefsloot, tel. (0575) 46 22 13 of
Hans Dekker, tel. (0575) 55 39 11



Wedstrijdschema Vorden 1
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
16 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
14 december
21 december
28 december
4 januari 1998
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari

Vorden 1
Brummen 1
Vorden 1
Vaassen 1
Vorden 1
inhaal/beker
de Hoven 1
Vorden 1
Vorden 1
Epse 1
Vorden vrij
V en K I
Vorden 1
Vorden 1
inhaal/beker
winterstop
winterstop
beker
inhaal
Vorden 1
Warnsveld 1

Warnsveld 1
Vorden 1
Alexandria 1
Vorden 1
IJsselstreek 1

Vorden 1
WWNA/HOZA 1
Beatrix 1
Vorden 1

Vorden 1
Zutphen 1
ZW1

ZW1
Vorden 1

Nieuw bij Welkoop:

Subli Paardenvoeders
Welkoop heeft haar assortiment
uitgebreid met Subli Paardenvoe-
ders. Het assortiment bevat o.a.
Subli Paardenbrok, een prima aan-
vulling op het ruwvoer, Subli Pres-
tatiebrok, voor paarden die sport-
prestaties leveren, Subli Veulenkor-
rel voor veulens tot l jaar en Subli
Granenmix, een mengsel van diver-
se granen, verrijkt met vitamines,
mineralen en sporenelementen.
Voor paarden die topprestaties
moeten leveren zijn er de Subli
Bikkels.

Opvallend is de Subli EKO paarden-
brok. Deze paardenbrok is samenge-
steld uit biologisch geteelde en gecerti-
ficeerde grondstoffen en wordt gepro-
duceerd volgens de SKAL normen en
richtlijnen voor biologische voeders.
Hiermee kan Welkoop de stijgende
vraag naar biologische paardenvoeders
uitstekend invullen.
Subli is een gedeponeerd handelsmerk
van Subli bv, een samenwerkingsver-
band van 5 grote regionale veevoeder-

coöperaties. Deze veevoedercoopera-
ties zijn specialisten in het ontwikke-
len en produceren van diervoeders. Op
basis van die specialistische kennis is
ook het Subli paardenvoederassorti-
ment van Welkoop ontwikkeld wat ga-
rant staat voor hoogwaardige kwaliteit
tegen een betaalbare prijs. Naast de
deskundighied van de Welkoopmede-
werkers is er de "Subli klantenservice"
waar men beschikt over specialistische
kennis m.b.t. de paardenhouderij en
paarden voeding in het bijzonder. Extra
interessant is de "Subli-voederadvies-
kaart" welke in de Welkoopwinkels ver-
krijgbaar is. Op 4ftp kaart vult de paar-
den- cq ponyhot^r een aantal rele-
vante gegevens in over zijn paard en
pony en levert de ingevulde kaart weer
bij Welkoop in. Op basis van deze gege-
vens stelt de Subli-specialist gratis een
uitgebalanceerd fatsoen en voederad-
vies samen. Dit almes kan na een week
worden opgehaald bij de Welkoopwin-
kel. Welkoop kan nu met dit nieuwe as-
sortiment Subli-paardenvoeders de
trouwe viervoeters nog beter bedienen.

Bloemen/ziekenzondag
Zondag 14 september, na de diensten
in de Vordense kerken hopen we weer
veel mensen op pad te kunnen zien
gaan met een bos bloemen. Deze jaar-
lijkse terugkerende bloemengroet
wordt georganiseerd door de
Katholieke, Gereformeerde en Her-
vormde kerk, alsmede door "De
Zonnebloem". Deze zondag valt samen
met de landelijke ziekenzondag van de
Zonnebloem. Deze bloemengroet is be-
doeld voor 80-plussers, zieken 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 medewerking van
de gemeente, artsen, dominees, pas-
toor 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. Men kan de bloemen
brengen op vrijdagavond 12 september
in het "Achterhuus" (achter de
Gereformeerde Kerk) of bij mevr.
Wissink, Eikenlaan 10 in de
Kranenburg. De bloemendienst wordt
zoveel mogelijk volgens dezelfde litur-
gie in de drie kerken gehouden. De li-
turgie is voorbereid door leden van de
drie kerken. Het thema voor deze
dienst is: "Zeg het maar: mondigheid
vraagt om zorg". Wij hopen op een goe-
de bloemendienst, gevolgd door een
bloemengroet waaraan u allen mede-
werking wilt verlenen.

Tafelkeuring vogels
De gezamenlijke vogelverenigingen uit
de Achterhoek van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders
en de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers, organiseren op 20 september
a.s. in zaal Kerkemeijer te Borculo, voor
de jeugd in deze regio een dag waar de
door hen gekweekte vogels door de
keurmeester van beide Bonden ge-
keurd en besproken zullen worden. De
Vogelvriend Vorden, nodigt alle jeugd
in de regio Vorden uit om met hun ge
kweekte vogels deel te nemen aan deze
tafelkeuring. Voor vervoer van vogels
en jeugd kan de Vogelvriend zorgen.
Inlichtingen over deze dag kan men
krijgen bij de secretaris van de
Vogelvriend Vorden dhr. A.H. v/d Logt,
Het Heyink 5, tel. 0575-551051.

Oprichtingsvergadering
landbouwmaatschappij
GLTO Vorden-Warnsveld-
Zutphen
Woensdagavond 10 september vindt er
in het cafe-restaurant "De Boggelaar"
de oprichtingsvergadering plaats van
de GLTO afdeling Vorden- Warnsveld-
Zutphen. In deze afdeling zullen op-
gaan de Vordense Landbouwfederatie
en de ZMO afdeling Warnsveld en om-
geving.
Wat ging er aan vooraf?. Wel in de aan-
loop naar één organisatie is twee jaar

geleden in de gemeente Vorden een fe-
deratie gevormd door de ZMO, ABTB en
de CBTB. De afdeling Warnsveld van de
ZMO heeft zich destijds, ondanks het
verzoek van Vorden, niet bij aangeslo-
ten. De reden hiervan was Warnsveld
wilde wel samengaan, maar dan op ba-
sis van één organisatie één lidmaat-
schap. Een federatie biedt daarvoor
geen mogelijkheid.

De landelijke ontwikkelingen was één
van de redenen om opnieuw te onder-
zoeken of een fusie van de gezamenlij-
ke organisaties in Vorden, Warnsveld
en Zutphen nu wel zou slagen. Een
stuurgroep van zeven personen kreeg
de opdracht om de samenwerking ver-
der uit te werken.
Zo werd al direkt vastgesteld dat het
vormen van een gewestelijke land-
bouworganisatie op landelijk niveau
goed aansluit op het samengaan op
plaatselijk niveau. De stuurgroep is in-
middels zover met de voorbereidende
werkzaamheden gevorderd dat een
voorstel tot volledige fusie wordt aan-
geboden. Daarmee wordt bereikt dat er
een sterke afdeling komt (weliswaar in
drie gemeenten) met een herkenbaar
bestuur, dat de belangenbehartiging
optimaal kan voortzetten.

Een nieuwe afdeling van de georgani-
seerde landbouw Vorden, Warnsveld
en Zutphen biedt betere mogelijkhe-
den om met kennis en inzet de leden
op het juiste moment te informeren en
te ondersteunen. Officieel wordt op l
januari de GLTO van kracht. De boven
genoemde landbouworganisaties wil-
len hier eigenlijk niet op wachten en
willen rees starten in de openingsver-
gadering van het winterseizoen.

De kandidaten voor het nieuwe be-
stuur zoals die door de stuurgroep zijn
voorgedragen zijn: E.J.R. Borgman,
H.J.Riefel, G.Schuerink, A.Arfman-
Hiddink, H.Maalderink, ^Maalderink,
B.Taken, B.Lichtenber^^H.Hissink,
W.Wesselink en H.G.Vrielmk. Er is bij
de kandidatuur rekening gehouden
met de herkomst van de oorspronkelij-
ke organisaties, het bedrijfstype, de ge-
ografische spreiding, d£ gemeente
waarin men woont en b^^iurlijke er-

varing. Twee kandidaten komen uit
Zutphen, twee uit Warnsveld en zeven
uit de Vordense Landbouw Federatie.

E N D A
SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
info bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, meer be-
wegen voor ouderen

9 ANBO Fietstochtdag vertrek v.a.
Kerkplein info 551874

9 NBvP Fietstocht
9 KBO Soosmiddag

10 KBO IVN Varsseveld
10 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Welfare handwerken Wehme
11 Bejaardenkring Dorpscentrum
12 t/m 14 Floralia in Dorpscentrum
13 Ópen Monumentendag
14 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrij-

den
17 HVG Dorp Practische mensenken-

nis
17 HVG Wichmond, startavond
17 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 PCOB in de Wehme, lezing Ver.

Oostind. Compagnie
18 HVG Wildenborch Bingo
19 ANBO ontspanningsmiddag met

koffïetafel, 't Stampertje
21 Volksfeest Linde, Fietstocht
21 VRTC Herfsttoertocht
22 NCVB Kennismaking ds. Beitier
23 KBO Soosmiddag
24 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Welfare najaarscontact middag

Wehme
25 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Volksfeest Linde, Toneel
26 Volksfeest Linde, Vogelschieten
27 Volksfeest Linde, Volksspelen en

dansen
28 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrijd

Vorden/Hengelo
29 NBvP Excursie Duitsland
30 NBvP Koffiemiddag Zonnebloem

"A/5 we kinderen
krijgen, zoeken we

wat anders"

Huren *&» geeft je alle ruimte

Jubileum Ab Hartelman bij de
Rabobank
Tijdens een zeer druk bezocht re-
ceptie op maandag l september bij
Hotel Bakker, bezochten veel cliën-
ten en relaties van de Rabobank en
andere belangstellenden de recep-
tie ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van Ab Hartelman.

25 jaar geleden trad Hartelman in
dienst van de toenmalige
Raiffeissenbank Vorden. In zijn toe-
spraak memoreerde algemeen direc-
teurjan Krooi, hoe sedert de indienst-
treding de carrière van de heer
Hartelman is verlopen. Na een aantal
jaren op Algemene Zaken werkzaam te
zijn geweest stapte hij over naar de
Rabobank in Steenderen, hier werd hij
hoofd van de Kasafdeling. Als Senior
Relatiebeheerder trad hij daarna in
dienst van de Rabobank Zutphen. Per l
september 1988 werd hij benoemd tot
directeur van de Rabobank Baak. Na de
fusie van deze bank met de bank in
Vorden kwam Hartelman terug naar
Vorden als onderdirecteur Bedrijven.
Hartelman is geen type die op een uur-

tje kijkt, maar is als het ware 24 uur
per dag paraat, aldus Krooi. Naast zijn
functie bij de Rabobank is hij actief in
het verenigingsleven en op sociaal
maatschappelijk terrein. Te noemen
zijn de Rooms Katholieke Kerk,
Commissie Oost Europa, het Vordens
Tennispark, Volleybalvereniging Dash
en de VW. Hartelman werd onder-
scheiden met de zilveren organisatie-
speld welke wordt uitgereikt aan me
dewerkers die 25 jaar in dienst zijn van
de bank. Een tweetal collega's voerden
een ludieke act op voor de jubilaris,
waarin hij werd uitgebeeld achter zijn
bureau op de laatste werkdag voor zijn
vakantie. De heer Hartelman werd ook
toegesproken door Reinier Klein Brin-
ke, voorzitter van de personeelsvereni-
ging. Hij typeerde Hartelman als een
deskundige en prettige gesprekspart-
ner met gevoel voor de wensen en pro-
blemen van de klant. En waar mogelijk
altijd ruimte voor een humoristische
opmerking. Namens de personeelsver-
eniging bood hij een envelop met in-
houd en een boeket bloemen aan.
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Zondag 14 september 12.00-17.00 uur

KOOPZONDAG VORDEN
12.00 t/m 17.00 UUR
ZONDAG 14 SEPTEMBER

Deelnemers aan de
Koopzondag zijn:

1 ELIESEN ELECTRO
2 KAASSPECIAALZAAK PEANUT
3 FASHION CORNER
4HELMINK
5 BLEUMINK TWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUINCENTRUM
9 TUUNTE FASHION

10 POLMAN
11 VISSER MODE
12 WIJNHUIS
13 BARENDSEN VORDEN B.V.
14 ETOS
15 WEULEN KRANENBURG
16 LOGA
17 MEEKS MEUBELEN

toonzaalmeubelen
VAN 12.00 - 17.00 UUR

PER WMR TOT
10% KORTIN6 EXTRA?

In verband met het binnenkomen van de nieuwe meubelcollecties houdt
Helmink Vorden op zondag 14 september een Amerikaanse verkoop van

diverse toonzaalmodellen. Banken, kasten, eethoeken en slaapkamers
worden die middag elk uur flink goedkoper! Deze toonzaalmodellen zijn

aangegeven door middel van stopborden met vermelding van
de korting. Hoe later u komt, des te hoger de korting maar...
hoe minder de keus! Kom beslist want zo goedkoop koopt u

natuurlijk uw mooie nieuwe meubelen nergens!

HELMINK
meubelen

WIJ DIEPEN OP PE KOOPZONPA6
VAN 12.00 - 13.00 UUR TOT l O% KORTING
VAN l 3.00 - 14.00 UUR TOT 10% KORTING
VAN 14.00 - 15.00 UUR TOT 30% KORTING
VAN l S.OO - 16.OO UUR TOT 40% KORTING
VAN 16.0O - 17.00 UUR TOT 50% KORTING

V«
AKT H£T A1OO/ÊR B// U THUIS

Zutphenseweg 24 Tel. O575 - 551514



KOOP
Zondag 14 september 12.00-17.00 uur

re Gezelligste Woonwinkel Van Nederland

Collectie Mexicaanse grenen meubelen

2 deurs toogkast 5021
Fl 2295,-

Enkweg 15a • Vorden
Tel. (0575) 55 10 30

Elke avond koopavond tot 21.00 uur

KOOP IN VORDEN

volop in aktie
Bij Etos Barendsen aan de
Zutphenseweg 3 in Vorden
krijg je met deze bon een
zakje dierendropvan 200 gram

GRATIS en voor niks
Deze bon is alleen
geldig op zondag
14 september 1997

Tot zondag,
Etos-team
Barendsen

Zutphenseweg 3a - Vorden
Telefoon (0575) 55 40 82

RUIME PARKEERGELEGENHEID AANWEZIG

Visser
M O D E

Kurq. C*«ilk*cstra«it 9. 7251 l \ Vorden
(OS7S) SS I3 «l

Neem vooral uw ModeSpaarkaart mee.
Daarmee kunt u immers sparen voor
ModePremies t.w.v. f 50,-!



Zondag 14 september 12.00-17.00 uur

Curver gereedschapkist
van 49,95 voor

Raamwasser
van 7,95 voor

Vanaf 12.00 uur

Demonstratie Zandschilderen

19,95
4.95

Chipknip

HUISHOUD- EN
^^ l *% ̂ ^o U 1 1 1 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

ZONDAG 14 SEPIÏMBER=KOOPZONDAG

De nieuwe
wintercollectie

is
binnent

CORNER

be

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

G-Star - Levi's - Wrangier - T.R.P. - Pe Pe

Demoteam

accu-boornw' ;nes accu-cirkelzaag haakse slijpers

en verder klopboormachines, boorhamers, cirkelzagen, decoupeer-
zagen, schuurmachines, houtbewerkingsmachines, enz.

Kom en test zelf de unieke
D E WALT produkten.

Demonstratie Koopzondag
14 september van 12.00 -17.00 uur

Uw DEWALT-Dealer

BARGNDSGN

Koop b/f onze
adverteerders



Zondag 14 september 12.00-17.00 uur

Zondag
14 september

vele aanbiedingen
tijdens de

koopzondag
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur

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

Koopzondag 14 september

Verkoop van

huurfietsen
1 jaar gebruikt
Gazeiie, Vico en Union

vanaf / 55O,
Nu extra aanbiedingen op de Koopzondag,
modellen 1997 moeten plaats maken voor
nieuwe modellen 1998

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Verknop en reparatie voorlopig Smidsstraat 2, Vorden. tel. 552308

VOLDOENDE
PARKEER
GELEGENHEID

SffidvanTV

Professioneel
stoomreinigeh
met de enige
echte Robby!

Huishoudelijk werk veel sneller gedaan

Kalkaanslag op tegels en kranen? Weg ermee

Weg met algen van stoep, bordes etc.

Bijna alles kunt u er mee schoon
maken alleen met leidingwater zon-

der toevoeging: Ramen, tapijten,
parket, marmer, tegels, plavuizen,

meubels, sanitair, koelkasten, ovens,
kleding, auto, caravan, boot etc.

ELIESEN ELECTRO
VORDEN
Dorpsstraat 8
tel. (0575) 55 10 00

ROBBY. Superschoon met de superkracht van stoom!

in het 909
springend

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

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7Z51 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - http://www.woavBra.nl - ISDN 551329

Harmonicadag
Zondag 14 september

vanaf 11.00 uur

Dorpsstraat 34, Vorden - Tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek



Kermis in Steenderen op vrijdag 12 en zaterdag 13 september:

Twee dagen kermis in Steenderen
Deze week is het feest in Steende-
ren. Op het programma staat de
jaarlijkse kermis. Deze gaat van
start op vrijdag 12 september. Ook
op zaterdag 13 spetember zal
Steenderen nog "op de kop" staan.

Op vrijdag 12 september staat aller-
eerst het traditionele vogelschieten op
het programma. Dit evenement heeft
plaats op de Vogelweide aan de J.F.
Oltmanstraat. Voor de dames ier er
weer het traditionele vogelknuppelen.
Ook aan de jeugd is gedacht. De jon-
gens van 4 tot en met 12 jaar strijden
om het koningschap met de kruisboog.
Verder zijn er twee oude kegelbanen
waar dames en heren elkaar kunnen
bekampen om de hoogste punten.
Tevens kan er met windbuksen op
kaarten worden geschoten en is er voor
de meisjes van 4 tot en met 12 jaar het
bolerospel. De kermiscommissie hoopt
dat rond het middaguur de niewue ko-
ning bekend is. Hierna barst het echte

kermisfeest los in de drie horecabedrij-
ven. Zo is er bij partycentrum De Engel
op vrijdagavond een optreden van de
Bert Heerink Band en de uit Vorden af-
komstige dialectband Kas Bendjen.
De Bert Heerink Band combineert de
allure van grote internationale rock-
bands met de pakkendheid van een be-
kende voornamelijk Nederlandstalig
repertoire. De band brengt nummers
ten gehorde van Bert Heerinks eeerste
album "Storm na de Stilte" en natuur-
lijk van het nieuwe album "Helderzien-
de Blind". Daarnaast speelt de band
wereldbekende Engelstalige rockhits
als "Do you think I'm Sexy", Sure know
Something" en "Itchycoo Park". Ook
zal er af en toe een hit van Bert
Heerinks vorige band Vandenberg
voorbij komen.

Op zaterdag 13 september zijn er voor
de kinderen 's ochtends allerlei spelle-
tjes, 's Middags staat de optocht op het
programma.

SPAAR MEE VOOR ZO'N MOOI KOOKBOEK
D.M.V. UW KASSABONNEN OP TE SPAREN!

Hoe werkt de aktie?
f 250f- aan kassabonnen is het boek Gratis
f 200,- aan kassabonnen bijbetaling f 2,95
f 150,- aan kassabonnen bijbetaling f 3,95
f 100,- aan kassabonnen bijbetaling f 4,95

De Aktie loopt t/m november 1997.
Zolang de voorraad strekt!

KOOKBOEKEN AK,,t

Keurslager

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

Opening binnenmanege De Graafschap op zaterdag 20 september:

Rijvereniging en Ponyclub houdt
opnieuw een kortingbonnenalde
De Landelijke Rij vereniging en Po-
nyclub De Graafschap houdt van 8
tot en met 13 september opnieuw
een kortingbonnenaktie. Na het
succes van vorig jaar heeft het be-
stuur van de vereniging besloten
om dit jaar weer een aktie te orga-
niseren. De leden van de vereniging
zullen vanaf 8 september bij alle in-
woners van Vorden langs de deuren
gaan voor de verkoop van deze kor-
tingskaarten die bij dertig winkels
in onze gemeente verzilverd kun-
nen worden.

Naast de vele voordeeltjes die de kor-
tingsbonnen opleveren, steunen de ko-
pers van een kaart de LRen PC De
Graafschap. De vereniging heeft het
geld op dit moment hard nodig voor de
financiering van de binnenmanege die
het afgelopen jaar gebouwd is. De ope-
ning van deze binnenmange is op za-
terdag 20 september.

"Het mooie van de kortingbonnen-
kaart is dat het maar tien gulden kost
en de kopers honderden guldens aan
voordeel oplevert bij de winkels hier in
Vorden. De kaart is tot het eind van het
jaar geldig, dus de mensen kunnen ook
nog in de feestmaand december ge-
bruik maken van de vele aanbiedingen
en kortingen van de winkeliers in
Vorden", zegt secretaris Ton Rutting
van de sponsorcommissie van De
Graafschap.

Positief
Volgens Rutting waren de reacties op
de kortingsbonnenaktie van vorig jaar
zeer goed. "De plaatselijke bevolking
reageerde heel enthousiast. Verder wa-
ren ook de ondernemers uit Vorden die
meededen aan de aktie zeer positief.
Sommigen waren zelfs een beetje over-
donderd door het succes van de aktie.
Maar ze doen allemaal graag weer
mee", zegt Ton Rutting.

Openïüds
Woensdag 17 sept. a.s.

Wij showen u dan onze elegante
en modieuze, jonge en sportieve

najaarscollectie
met een sympathieke prijs.

Wij nodigen u graag uit voor
de show

Kerkstraat \ \
7255 CB Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 12 35

om 10.00 uur 's morgens
om 14.00 uur 's middags

Uw kopje koffie, glaasje en stoel
staan voor u klaar!

KERMIS IN STEENDEREN
11-12-13-14 september

bij Partycentrum
"De Engel",

Tel. (0575) 45 12 03

dagen in het café: "Duo Duyn"

Vrijdag 12 sept: vanaf 11.30 uur. de topformatie "Never Mind"

Vanaf 27.00 uur. "Bert Heerink" Full concert
met live band

Vborprogramma: "Kas Bendjen"

KAARTEN IN VOORVERKOOP

Zaterdag 13 sept. vanaf 20.00 uur. De Topformatie "Tilt"

Wij wensen u fijne kermisdagen. Liesbethyen Hein Ruften en medewerkers

EEN LITER

JONGE
FLORYN

nu voor

19,95
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

i une:
l -iedereen vanaf
! 8 jaar

• wanneer
| -jeugd van 8 tot 18 jaar
' op zaterdagmorgen vanaf 10 uur
j vanaf 20 september
. -senioren op donderdagavond vanaf 20 uur
i vanaf 18 september

; j bodmintonvcreniging Flash-Vorden doet u een uniek aanbod:
, l maak vrijblijvend kennis met badminton.
' | kom 'm september 3x vrijblijvend kijken en sporten,

ak u lid wordt, betaalt u in oktober, november en december...

...geen contributie!
l nforrnotie:
j -telefonisch Honny UJietaord 552344
\ -in de sporthal bodmintonners met een groen lint
i -shutdes en radwts zijn aanwezig
j -begeleiding door gediplomeerde trainers



Dox International Ruurlo
Per l augustus 1997 is de heer P van der Linden MBA
(38) benoemd tot Chief Executive van Dox Inter-
national, met het hoofdkantoor te Ruurlo.

Dox International is onderdeel van het beursgenoteerde
Whitecroft plc. Als "Trimmings" Divisie zijn de activitei-
ten geconcentreerd op het ontwikkelen, produceren en
verhandelen van fournituren voor de confectie-indus-
trie, het kleinvak en de automobielindustrie. Daarnaast
is het bedrijf gespecialiseerd in het loonsnijden van tex-
tiel, papier, folie en nonwoven. Dox International heeft
eigen organisaties in Nederland, België, Groot-Brittanie,
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Polen. Het
aantal medewerkers bedraagt ca. 300 personen en de jaaromzet bedraagt ca. f 100
miljoen.

Ruim 200 deelnemers
uitwisselingscross
Zaterdag werd op net militair oefenter-
rein op de gemeentegrens van Vorden
en Lochem de jaarlijkse uitwisselings-
wedstrijd motorcross verreden. Aan de-
ze wedstrijd werd door 210 deelnemers
van diverse clubs uit de regio deelge-
nomen. Het weer werkte goed mee. Op
een klein regenbuitje na, de gehele dag
zonnig weer. De crosscommissie van de
organiserende vereniging "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden had deze dag
hulp van veel vrijwilligers.
Er werden in totaal 14 manches verre-
den. Het publiek werd vermaakt met
motorsport "van de bovenste plank".
De wedstrijden stonden onder leiding
van Gerrit Arfman, terwijl de voorzit-
ter van "De Graafschaprijders" Joop
Wuestenenk de prijzen uitreikte.

De uitslagen waren als volgt:
Klasse 80 CC: l Niek Braakman,
Wierden 100 punten;2 Hendri Klein
Kromhof, Daarlerveen 88; 3 Dennis
Zijlstra Hellendoorn 84; 4 Jeroen Klein
Kromhof, Daarlerveen 84; 5 Michael
Tijhuis Rijssen 81 punten.
Klasse 125 CC( C-klasse): l Mark
Wassink, Lochem 92 punten; 2 Joeye
van Gelderse, Nijverdal 90;3 Mischa ter
Beest, Duiven 89; 4 J.van der Toorn,
Hummelo 88; 5 Erwin Harkink,
Lochem 83 punten.

Klasse 125 CC B-klasse: l Martijn Jacobs
Hellendoorn 95 punten;2 Jacob
Compagner, Staphorst 94; 3 Hans
Scholten Lochem 91 ;4 Sander
Reijerink, Eibergen 82; 5 Wilfried
Hendriksen, Ruurlo 79 punten.
Klasse 125 CC A-klasse: l Rene Satink,
Hengelo 100 punten; 2 Erwin
Plekkenpol, Hengelo 94; 3 Rolf
Oosterink, Hengelo 90;4 Jurgen
Overveld, Ruurlo 86;5 Danny
Bruggeman, Hengelo 81 punten.

Klasse 250/500/4-TC: l Johan Senhorst,
Giesbeek 100 punten; 2 Michel Reins
Laren 94; 3 Rowdy Wagenaar, Markelo
83; 4 Jan Poortman, Holten 83; 5
Edward Gaasbeek, Apeldoorn 83 pun-
ten.

Klasse 250/500/4-TB: l Jan van der Vlist,
Apeldoorn 100 punten;2 Ronald
Nijhof, Zutphen 94; 3 Bertus Alberts,
Vriezenveen 86; 4 Johan Pieper, Enter
85; 5 Cees Jan v.d. Noort, Epse 82 pun-
ten.

Klasse Kenteken 4 takt: l Rob Bultink,
Doetinchem 100 punten; 2 Gerwin
Tuitert, Epse 94; 3 Henk Haverkate,
Ambt-Delden 86;4 Hans voor de Poorte,
Deventer 86; 5 Johan Braakhekke,
Barcchem 80 punten.

Klasse Kenteken 2 takt: l Udo Pons,
Lievelde 97 punten;2 Dick Stam,
Rijssen 97;3 Rene Nijzink, Rijssen 88; 4
Gerrit van Egmond, Nijverdal 88; 5
Martin Broekmate, Nijverdal 79 pun-
ten.

Superklasse: l Erwin Sanderman,
Daarlerveen 100 punten;2 Gerard v.d.
Brink, Eerbeek 94 ;3 Jeffreij Zweers
Zutphen 88; 4 Jeroen Papen Beltrum
85; 5 Tieno v.d. Weide, Vriezenveen 81
punten.

Ktootschiettoernooi
Jong Gelre afdeling Vorden organiseert
zondag 14 september een klootschiet-
toernooi om het kampioenscvhap van
Vorden. Dit toernooi wordt gehouden
op een parkoers in de omgeving van
het Praothoes. De wedstrijden begin-
nen om 13.30 uur.
Er zijn in totaal 4 klassen te weten he-
ren, dames, gemengd (minimaal 2 da-
mes) en een jeugdklasse. Voor opgave
kan men bellen 0575- 551932.

Opening ruiterpaden
Hippisch Toerisme Oost
Nederland
Dit weekend werd in Vorden de officië-
le opening verricht van de ruiterpaden
van het Hippisch Toerisme Oost Neder-
land. Deze officie^ handeling werd
verricht door de ^p^' Oomen, direk-
teur van het Ministerie van Landbouw
en Visserij afdeling Oost. De Stichting
Hippisch Toerisme Oost Nederland
heeft in totaal 460 kilometer gemar-
keerde routes voor^ttiters en koetsiers.
De voorzitter van ̂ ^e jonge Stichting,
Johan Norde uit Vorden, zette deze
middag uiteen hoe men er toe is geko-
men om routes te gaan leggen.
"Eigenlijk uit ontevredenheid over het
funktioneren van een heleboel mensen
die al jaren met routes bezig zijn en
nooit verder zijn gekomen dan met
praten en plannen", aldus Norde.
Uieindelijk vonden zeven mensen uit
de paardewereld elkaar, eigenlijk een
groep mensen die vonden dat er wat
gedaan moest worden. Deze zeven
mensen waren: Marga v.d. Torre; Rob
Doucet, Dorien Bosman, Bert Brunne-
kreeft, Edwin de Graaf, Wander
Kammyer en Johan Norde.
Verder kwam de provincie Gelderland
de oprichters tegemoet. De grote spil
in het projekt was en is het recreatie-
schap voor Achterhoek en Liemers.
Daarnaast was er de hulp van spon-
soren. Johan Norde zette uiteen hoe de
uitvoering op zich tot stand is geko-
men. Er werd kontakt opgenomen met
13 gemeenten die allen ingenomen wa-
ren met het projekt. "Bij enkele ge-
meenten pasten wij precies in hun
doelstellingen. Wij hadden dan ook re-
delijk snel de benodigde vergunningen
en konden we aan de slag", aldus
Norde.
Het resultaat van alle inspanningen is
uiteindelijk dat er thans in de
Achterhoek 460 kilometer bewegwij-
zerde routes zijn. Overnachtings-
adressen, hoefsmeden, dierenartsen,
bezienswaardigheden zijn samengevat
in een boekje dat de Stichting Hippisch
Toerisme uitgeeft. Voor bestellingen
kan men kontakt opnemen met het bu-
ro en vragen naar Marga van der Torre
telf. 0523-615420.
De Stichting is met het computersys-
teem in staat zelf de routes in te scan-
nen zodat bij een wijziging de routes
direkt aangepast kunnen worden. Er
bestaan plannen voor verdere ontwik-
kelingen en dan met name in de gebie-
den rond Borculo en Zelhem.

NIEUWE PRODUKTEN, NIEUWE THEMA'S,
NIEUWE MODETRENDS EN NIEUWE DEELNEMERS:

Gevarieerd aanbod
op 41e Jaarbeurs van
het Oosten

Van zondag 14 t/m zondag 21 sep-
tember wordt in en om de
Zutphense Hanzehal de 41e editie
van de Jaarbeurs van het Oosten ge-
houden. Op deze groo^e consu-
mentenbeurs van het <^ptcn pre-
senteren ruim tweehonderd bedrij-
ven en instellingen een zeer geva-
rieerd aanbod aan produkten en
diensten. De Jaarbeurs van het
Oosten geniet vooral h^endheid
vanwege haar Icwalitati^P presen-
taties van keukens, sanitair en inte-
rieur. Hiernaast trekken de actuele,
jaarlijks wisselende, hoofdthema's
veel bezoekers. Nieuwe thema's dit
jaar zijn: Interieur en Decoratie,
Sport en Recreatie en Erf & Oogst.
Andere thema's worden wegens suc-
ces geprolongeerd en uitgebreid.
Uiteraard is de Jaarbeurs van het
Oosten ook de beurs waar nieuwe
produkten worden gepresenteerd
en gedemonstreerd en waar het pu-
bliek kan kennismaken met de
nieuwte modetrends.

Erf & Oogst is het thema op het geheel
nieuw ingerichte toegangsterrein van
de Jaarbeurs van het Oosten. Hier in-
formeren de deelnemende bedrijven
de beursbezoeker over alle zaken die
zich afspelen op het erf en in de tuin,
variërend van groenvoorziening tot
biologisch-dynamische boerderij pro-
dukten.
Het nieuwe thema Sport en Recreatie
staat vooral voor vrije-tijdsbesteding.
Zo laat de afdeling Onderwijs en Sport
van de gemeente Zutphen bijv. laten
zien wat deze stad op sportgebied in
huis heeft en laat de beursbezoeker
kennismaken met de aktiviteiten van
tal van sportverenigingen en regionale
sportorganisaties. Verder laten beurs-
deelnemers hun (nieuwe) produkten of
informatie op het gebied van recreatie,
vrije tijd en sport zien. Binnen het the-
ma worden ook demonstraties gege-
ven.
Interieur en Decoratie staat voor sfeer-
vol wooncomfort hetgeen met de nade-
rende herfst zeer van toepassing is.
Hierbij gaat het niet alleen om comfor-
tabele meubelen, maar ook om sfeer-
volle woondecoraties, vloeren, kachels
en haarden, slaapkamers en woontex-
tiel, kortom: alles wat met wonen te
maken heeft.
Het thema van Top tot Teen, dat zich
richt op het binnenste/buitenste van

lijf en leden, wordt wegens het succes
van vorig jaar herhaald. Gespeciali-
seerde deelnemers informeren de gein-
teresseerde beursbezoeker over nieuwe
en bestaande (gezondheids)produkten.

Keukens en badkamers
De keukenshow van de Jaarbeurs van
het Oosten geniet al tientallen jaren
lang bekendheid als de plaats waar het
publiek kan kennismaken met de laat-
ste snufjes op het gebied van keukens.
Deze reputatie wordt ook dit jaar weer
volledig waargemaakt. De nieuwe keu-
kenmodellen worden als vanouds ge-
presenteerd door gerenommeerde keu-
kenfabrikanten. Daaronder bevindt
zich ook de 100-jarige Bruynzeel.
Behalve keukens is er op de beurs ui-
teraard ook weer veel aandacht voor
die andere "natte" ruimte in huis: de
badkamer, die op de beurs in alle (nieu-
we) stijlen en kleuren te zien zal zijn.

Mode en Trouwplein
Uiteraard kan de bezoeker dit jaar ook
weer rekenen op een aantal wervelen-
de modeshows, waarin de modetrends
1997-1998 te zien zullen zijn. De dage-
lijkse modeshows zijn een belangrijke
eyecatcher van de Jaarbeurs van het
Oosten en trekken jaarlijks veel pu-
bliek. In het Modetheater laten geren-
ommeerde modezaken uit de regio
hun nieuwe collecties zien. Een van de
hoogtepunten hier is de presentatie
van de nieuwe bruidsmode, die de aan-
dacht trekt van veel trouwlustigen. Zij
vinden op de Jaarbeurs van het Oosten
ook een Trouwplein, waar zij zich ook
over andere trouwzaken kunnen laten
informeren. Nog een hoogtepunt van
de Jaarbeurs is de verkiezing Good
Looking Girl'97, die op zaterdag 20 sep-
tember tijdens de Jaarbeurs wordt ge-
houden. Hierbij strijden negen meisjes
om de titel Good Looking Girl. De ver-
kiezing wordt georganiseerd door een
bekend huis-aan-huis blad in samen-
werking met fotograaf Hans Temmink.
De deelneemsters kunnen 20 septem-
ber worden aangemoedigd.

Op de 41e Jaarbeurs is 's middags kin-
deropvang aanwezig. Ook is er vol-
doende parkeergelegenheid; op het na-
bijgelegen NS-terrein, dat vanuit alle
invalshoeken richting Zutphen duide-
lijk wordt aangegeven met oranje bor-
den, kunnen bezoekers hun auto voor
een rijksdaalder parkeren.
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Prinses Beatrix Fonds
Bouw mee aan vakantiehuizen voor ge-
handicapten
Met vakantie gaan is voor de meeste
mensen heel gewoon. Naar de camping
of naar Bali is vrijwel alleen afhanke-
lijk van de portemonnee. Voor zeker
200000 mensen (en hun familie) is die
vrijheid niet weggelegd. Zij lijden aan
spierziekten en kunnen alleen leven in
een aangepaste omgeving.
Het Prinses Beatrix Fonds, het natio-
naal fonds ter bestrijding van spier-
ziekten, dat al 40 jaar bestaat, heeft
voor deze mensen in de afgelopen ja-
ren 9 aangepaste vakantiehuizen ge-
bouwd. Deze zijn het hele jaar bezet en
daarnaast zijn er lange wachtlijsten
van mensen met spierziekten, die er
graag met hun familie eens een weekje
tussenuit willen.
"Mijn steen"
Daarom is het Prinses Beatrix Fonds in
het jubileumjaar (1996) een actie ge-
start om het aantal vakantiehuizen
drastisch uit te breiden. De stichtings-
kosten van zo'n aangepast vakantie-
huis bedragen f 500.000,—. Er worden
10000 bakstenen in verwerkt. Een
steen kost dus f 50,—. Met de collecte-
week, die 14 september van start gaat,
begint ook de giro-actie: "Mijn steen".
Iedereen, die f 50,— overmaakt op giro
969 onder vermelding van "Mijn
steen", krijgt een certificaat thuisge-
stuurd, als bewijs te hebben meege-
bouwd aan een vakantiehuis voor men-
sen met spierziekten. Op dit moment
zijn er 5 nieuwe vakantiehuizen in
aanbouw. Er is dus veel geld nodig om
dit project financieel rond te krijgen.
Het andere werk
Het Prinses Beatrix Fonds bouwt niet
alleen vakantiehuizen. Met het geld
van de collecte, legaten en andere par-
ticuliere giften, wordt er jaarlijks veel
individuele hulp verleend en worden 5
belangenverenigingen op het gebied
van spierziekten, de ziekte van
Parkinson, de ziekte van Huntington,
multiple sclerose en spasticiteit onder-
steund. Daarnaast worden jaarlijks
miljoenen uitgetrokken voor weten-
schappelijk onderzoek naar de diverse
ziektebeelden. Om al dat werk te doen,
is uw steun onontbeerlijk.

Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert vrijdagavond 12 september
een Witte Wieventocht. Om 19.30 uur
wordt vanaf het Dorpscentrum naar
Zwiep vertrokken waar het gezelschap
zich allereerst tegoed kan doen aan
een pannekoekenbuffet. Tegen de klok
van tienen is het dan "griezelen" ge-
blazen met de witte wieven.

Internationaal 40 Plus
Treffen
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde dit week-
end een 40 plus treffen met een inter-
nationaal tintje. In totaal kwamen zo'n
70 motorrijders uit alle delen van
Nederland (onder de deelnemers trou-
wens ook een klein handjevol Belgen)
naar Vorden waar gekampeerd werd op
de akkomodatie van de plaatselijke
touwtrekvereniging.

Voor vrijdagavond was een gezellig sa-
menzijn gepland in Het Wapen van het
Medler, waar zaterdagavond, na een ge-
zamenlijk diner, bovendien een dansje
kon worden gemaakt. Tussen de bedrij-
ven door was er zaterdagmiddag een
toertocht door de Achterhoek met hal-
verwege "koers" een bezoek aan het
Munthuis in Bergh. Zondagmorgen
stond er na een uitgebreid ontbijt-
buffet een partijtje klootschieten op
het programma.

Bijna 57.000 bezoekers
zwembad
Het Vordense zwembad "In de
Dennen" was zondagmiddag voor de
laatste keer in dit zomerseizoen geo-
pend. In totaal passeerden 56.944 be-
zoekers de kassa van het bad. Ondanks
toch wel redelijke weersomstandighe-
den veel het bezoek in de laatste week
tegen (544). Badmeester Martin
Westerik had gehoopt het aantal van
1992 te kunnen halen. Toen waren er
57.400. Overigens was dat jaar de derde
beste zomer. Het rekord staat nog
steeds op 1995. Toen waren er 62.500
bezoekers.
Het afgelopen zomer was trouwens wel
een uitstekend jaar gezien het aantal
zwemdiploma's wat kon worden uitge-
reikt. In totaal behaalden 217 personen
een diploma. Volgens Westerik is dit
hoge aantal louter toe te schrijven aan
de maand augustus. Vanwege de soms
meer dan zomerse temperaturen was
de belangstelling voor het volgen van
zwemlessen veel hoger dan de afgelo-
pen jaren.

Taine-dienst
Een taine-dienst is eigenlijk een lang
gebed waarin men zingt, bidt en uit de
bijbel leest. Ook de liederen die men
zing zijn in feite gebeden, ze zijn kort
en vaak simpel zodat men snel leest. Ze
worden vaak herhaald. In een taine-
dienst zijn ook stiltes. Die zijn om na te
denken over God, om voor jezelf te bid-
den of om in gedachten met andere
mensen te zijn. In een taine-dienst
hoeft men niet in banken of op een
stoel te zitten. Men mag ook de schoe-
nen erbij uit doen, want men zit op de
grond en dat zit dan lekkerder. Men
mag ook tijdens een stilte naar voren
lopen om^£ii kaarsje voor iets of ie-
mand aan^Pteken. Het is gebruikelijk
dan men dan even bij het kaarsje blijft
zitten om te bidden. Wil men zo'n
dienst meemaken kom dan op 14 sep-
tember a.s. naar de NH kerk in Vorden.

Collecte dierendag
4 oktober is het weer zover, dierendag.
Een keer per jaar mag de dierenbe-
scherming afd. Zutphen en omstreken
rond dierendag collecteren.
In Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Kranenburg, Lochem, Laren, Barchem,
Steendercn, Baak, Toldijk, Bronkhorst,
Brummen, Eerbeek, Leuvenheim, Eef-
de, Gorssel, Almen en Voorst gaat in de
week van 29 september t/m 4 oktober
de huis-aan-huis collecte weer van
start. "Kunt u voor ons een paar uur-
tjes colleteren", vraagt de Dieren-
bescherming. Wij zoeken mannen,
vrouwen vanaf 16 jaar die in hun eigen
wijk voor dit doel met de collectebus
willen omgaan. De opbrengst van deze
jaarlijkse collecte is bestemd voor de ei-
gen afdeling. Een belangrijk deel ervan
wordt besteed aan de opvang van
zwerfdieren in het dierentehuis "De
Bronsbergen". Ook castratie en sterili-
satie van zwerfkatten worden uit dit
potje betaald. Plaatselijke inspectie,
controle van eventuele misstanden en
slechte verzorging van dieren, worden
eveneens uit de opbrengst van de col-
lecte gefinancierd. Een telefoontje om
u aan te melden als collectant is vol-
doende. Belt u dan naar mevr. D. te
Velthuis, tel. 0575-553114.

Demonstratie
Tijdens de koopzondag 14 september
wordt er bij speelgocd-huishoud-kado-
zaak Sueters een demonstratie zand-
schilderen gehouden. Zandschilderen
is een eenvoudige techniek die ook ge-
schikt is voor kinderen. Gekleurd zand
wordt vastgehouden op een klevende
ondergrond. Op deze manier kun je
kaarten maken, doosjes, kaarsen enz.

^versieren. Een techniek voor jong en
>oud. (zie advertentie).

*
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SPORT-
NIEUWS

J

SVRatti
Uitslagen jeugd: Go Ahead D A2-Ratti
Al 12-2; Ratti Cl-Rietmolen Cl 4-4;
Ratti Dl-Diepenheim Dl 1-4;
Witkampers F2-Ratti Fl 0-3; Ratti F2-
Diepenheim F2 1-11.
Programma zaterdag 13 september:
Ratti Al-Klein Dochteren Al; RKZVC
Cl-Ratti Cl; Ratti El-Witkampers E2;
Ratti 5-AVW66 5.
Zondag 14 september: Marienveld 1-
Ratti 1; De Hoven 5-Ratti 2; Ratti 3-
Vorden 6; Ratti 4-SHE 5; Witkampers 1-
Ratti l (dames).

Vorden 1-KSV l (bekerwedstrijd)
De laatste wedstrijd in poule 60 werd
een nipte 2-1 overwinning voor Vorden.
Longa 30 uit Lichtenvoorde eindigde
met 10 punten uit 5 wedstrijden als Ie.
Vorden eindigde met 9 punten als 2e.
Longa bekert verder.

ZW l(Apeldoorn)-Vorden l
Vorden wint van ZW. Vorden begon
met aanvallend voetbal en creëerde
zich in het Ie kwartier een viertal
mooie kansen. Mark van der Linden,
Mark Sueters en Peter Hoevers wisten
de kansen niet te verzilveren. Hierna
kreeg ZW steeds meer vat op het spel
van Vorden. In de 20e minuut kopte de
spits van ZW keihard naast het doel.
Vorden was gewaarschuwd. Ronnie de
Beus zette een paar fraaie ballen voor,
doch de afronding liet wederom te
wensen over. In de 35e minuut had een
pegel van Jan Groot Jebbink een beter
lot verdiend. In de 39e minuut was het
toch raak. Mark Sueters werd in de voet
aangespeeld. Hij ^nide zich om en
wist doelman Logtenberg van ZW te
verschalken 0-1. Dit was tevens de rust-
stand. In de beginfase van de 2e helft
nam ZW de touwtjes in handen en wil-
de de gelijkmake^^orceren. Bij ZW
stond het vizier o^Pte hoog zodat de
meest ballen in het bos verdwenen.
Ook wist Marinho Besselink met een
paar fraaie safes een doelpunt te voor-
komen. Ook vrouwe Fortuna hielp een
handje. Buiten bereik van Marinho
kopte spits Bruggeling op de lat. ZW
probeerde met hoge ballen de achter-
hoede van Vorden onder druk te zet-
ten. Dit lukte niet. De meeste ballen
werden opgevangen door Dennis
Wentink en Erik Oldenhave. ZW had
zijn kruid verschoten en Vorden profi-
teerde hiervan. In de 65e minuut wist
de sterk spelende Ronnie de Beus met
een fraaie lob doelman Logtenberg te
passeren 0-2. Hierna dicteerde Vorden
het spel en gaf de wedstrijd niet meer
uit handen. Doelman Logtenberg diri-
geerde zijn spelers naar voren en nam
zelf diverse keren de positie van laatste
man in. Dit werd hem in de slotfase 2x
fataal. Peter Hoevers wist hem name-
lijk 2x te passeren, zodat Vorden een 0-
4 overwinning in de knip heeft. A.s.
zondag speelt Vorden thuis tegen
Warnsveldse Boys.

Uitslagen
ZW l-Vorden l 0-4; Hector 2-Vorden 2
1-5; Ruurlo 4-Vorden 3 0-1; Vorden 4-
Gorssel 31-0; Vorden 5-Steenderen 4 6-
5; Vorden 6-Dierense Boys 5 0-1.

Programma
Vorden Al-Reunie Al; Grol A2-Vorden
A2; AZC B2-Vorden BI; Vorden Cl-Eefde
Cl; Gazelle Nieuwland D l-Vorden Dl;
Vorden El-Oeken El; Almen E2-Vorden
E3; Vorden Fl-WHZC F2; Dierense Boys
F2-Vorden F2; Vorden F3-AZC F3;
Vorden F4-Dierense Boys F3; Vorden 1-
Warnsveld 1; Vorden 2-Lochem 2;

Vorden 3-Twenthe Goor 3;
Vorden 4; AZC 5-Vorden 5;
Vorden 6.

4-
3-

Socii
Uitslagen 6 september: Eefde E-Socii E
1-1; Socii F-Almen F 13-0; Socii C-
Eerbeekse Boys C 11-0; Markelo A-Socii
A 0-12. 7 september: Baakse Boys-Socii
1-3; Socii 2-Grol 6 2-2; Socii 4-de Hoven
5 5-2; Baakse Boys 5-Socii 5 4-2; Socii 6-
Zeddam 6 0-13.
Bekerprogramma 10 september:
Warnsveldse Boys C-Socii C; Socii A-
Zelos A. 13 september: Socii E-SCS E; De
Hoven F-Socii F; De Hoven C-Socii C. 14
september: Socii-Steenderen; RKZVC 4-
Socii 2; Socii 3-Be Quick 4; Be Quick 6-
Socii 4; Socii 5-SCS 3.

Wielrennen
RTV
Op dinsdag 2 september werd de ronde
van Warnsveld verreden. Bij de wed-
strijd voor veteranen stond voor de
RTV-er Rudi Peters aan het vertrek. Na
een snelle koers op het nieuwe par-
cours was het Rudi Peters die als eerste
over de meet kwam, voor Kees Vernooy
en Jan Brouwer. Zaterdag 6 september
werd in Oldebroek een wedstrijd voor
cyclosportieven en veteranen verreden.
Op een zwaar en gevaarlijk parcours
door de vele loslopende honden werd
Rudi Peters 15e en Andre Bargeman uit
Vorden 20e. Een dag later, zondag 7
september, stonden Peters en
Bargeman aan het vertrek in de Ronde
van Wij hè. Hier was het wederom Rudi
Peters die de wedstrijd won voor
Emens en nationaal kampioen bij de
cyclosportieven Marcel Alma. Andre
Bargeman werd hier 18e.

Ook werd op zondag 7 september de
ronde van Goor voor Elite-renners ver-
reden. Hier stonden ook verschillende
leden van de RTV aan het vertrek. Deze
wedstrijd werd gewonnen door Vurens,
voor Bart Boom uit Enter en Arjan
Vinke uit Kampen. Peter Makkink uit
Hengelo gld kwam net te kort voor een
podiumplaats en werd vierde.

Dammen
Weekbericht Damclub Dostal
Wegenbouw Vorden
Op zaterdag 6 september jl. werd er
een oefenwedstrijd gespeeld tegen
damclub DIOS Eibergen. De gasten uit
Eibergen spelen in de landelijke eerste
klasse en kwamen in hun sterkte op-
stelling. Dat was ook nodig want zij
werden onthaald op zwaar geschut van
de kant van DCV Dostal. Voor deze oe-
fenwedstrijd werd een team de wei in
gestuurd, samengesteld uit het eerste
en tweede tiental van DCV Dostal.
Uitslag DCV Dostal Vorden - DIOS
Eibergen 14-8.

Volgende week zaterdag 13 september
begint de landelijke bondscompetitie.
Zowel het eerste als het tweede tiental
begint met een thuiswedstrijd. Het eer-
ste tiental speelt op het hoogste niveau
in de landelijke hoofdklasse. Zij ope-
nen de competitie tegen Astra
Informatica uit Tilburg. Een lastige
klant!
Het tweede tiental speelt dit seizoen
voor het eerst op landelijk niveau. Dit
geldt trouwens niet voor de meeste spe-
lers, waarvan sommigen in de afgelo-
pen jaren ook in het eerste hebben ge-
speeld. De ervaring is dus wel aanwe-
zig. Het tweede start de competitie in
de tweede klasse met een thuiswed-
strijd tegen Krommenie.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven mee-
gedaan aan een wedvlucht vanaf
Heverlee over een afstand van ruim 175

kilometer. De uitslagen waren als
volgt:
A en A Winkels 1,15,16; G.A. Wesselink
2; J. Burgers 3,12; C. Bruinsma
4,5,6,10,11; J.M. Meyer 7,8,9, Maria
Olieslager 13,14,17,18,19,20.



sv Ratti 5 (zat) in Kroatië
Het 5e elftal van de sv Ratti heeft
een tweetal oefenwedstrijden ge-
speeld in Kroatië. Deze wedstrijden
zijn tot stand gekomen, doordat
een van de spelers, Mirko Jakovcic,
afkomstig is uit Kroatië.En omdat
zijn broer begin dit jaar met het 5e
had meegetraind was de grap gauw
gemaakt om even een vriendschap-
pelijke wedstrijd te spelen.

De grap werd omgezet in daden en zo
gingen donderdagavond 28 augustus
15 spelers vanaf sponsor Schoenaker
op pad naar Porec.De reis van 16 uur
ging geheel in de regen, maar eenmaal
aangekomen stonden de familieleden
van Mirko ons al op te wachten met

eten en drinken. De rest van de vrijdag
was voor het verkennen van de omge-
ving en dan vooral de boulevard.

Op de zaterdag hadden we om 5 uur de
wedstrijd tegen Livio, de broer van Mir-
ko, een veteranen elftal, N.K. Visnjan. 's
Morgens en 's middags werden door
enkelen de voetsporen van de avond er-
voor nagelopen en sommige spelers
gingen cultureel snuiven in Porec, dit
alles onder het genot van een versna-
pering, U begrijpt al dat dit het excuus
was, plus het mooie weer.

De wedstrijd werd dan ook verloren
met 3-1, het Ratti doelpunt en tevens
eerste goal in Kroatië van een Vorde-

Ratti 5

Ratti 5 met tegenstander Visnjan voor aanvang van de wedstrijd zaterdag 30 augustus

ie grens bij Kroati igmorgen 28 augustm

naar werd gemaakt door Mark Sueters.
Het moeilijkste bij deze wedstrijd was
dat ze in Kroatië, uitgezonderd de stan-
daard elftallen, zonder grensrechter
spelen, dus stonden onze verdedigers
geregeld met de hand in de lucht ter-
wijl de tegenstander vrolijk door liep.
Op zondag was er ook nog een wed-
strijd geregeld tegen een veteranen
team van Jadran uit Porec, er zou ge-
speeld worden op de trainingsvelden
van de Kroatische selectie, sv Ratti in
de voetsporen van Davor Suker.
Het enige nadeel was het aanvang tijd-
stip n.m. om 10 uur dus niet alles was
wakker voor en tijdens de wedstrijd de-
ze ging dus ook verloren met 7-1, doel-
punt Dinant Hendriksen. Weer geen
grensrechter en wel veel dorst.

's Middags en 's avonds stonden in het
teken van de rust,, een beetje zwem-
men in zee of rondhangen bij het
zwembad zodat alles fris aan de terug
reis kon beginnen.

Maandagmorgen was het om half 10
vertrekken, na eerst afscheid te hebben
genomen van de familie Jakovcic rich-
ting de Kranenburg alwaar om half l
het eerste biertje naar binnen ging op
de goede thuiskomst.

Al met al een geslaagde oefentrip, he-
laas niet gewonnen 2 voor en 10 tegen,
en zeker geen extra conditie opgedaan
maar daar hebben ze daar een woord
voor, piano piano, rustig rustig, en dat
hebben we dus maar gedaan.

"Ik wil eerst
nog wat van

de wereld zien"

Huren geeft je alle ruimte

Sport- en GezondheidStudio opent 15 september haar deuren:

Nieuwe sportschool in Vorden
Sport- en gezondheidStudio Vorden
opent op maandag 15 september
haar deuren. Sleutelbegrippen voor
beide oprichters, Arjan Demers en
Rob Bloemink, zijn deskundig ad-
vies en hoogwaardige, veelzijdige
programma's. De vakkundige bege-
leiding van ervaren fysiotherapeu-
ten en sportleraren en de persoon-
lijke benaderingswijze maken dit
centrum uniek in de regio. Sport-
en GezondheidStudio Vorden is ge-
vestigd aan de Burgemeester Gal-
leestraat. In de week van 15 tot en
met 19 september kunt u alles gra-
tis uitproberen. Sport- en Gezond-
heidStudio Vorden is van alle mark-
ten thuis: sauna, turks bad, fitness,
slender you, zonnebank en aero-
bics.

Nieuwe leden worden begeleid vanuit
drie invalshoeken: eigen wensen, mo-
gelijkheden en trainingsprogramma's
op maat. Deze methodiek van integra-
le lichaamstraining helpt cliënten het
lichaam en de geest in optimale condi-
tie te houden. Na een eerste uitgebrei-
de test begeleidt de Sport- en
GezondheidStudio Vorden iedereen tot
het gewenste resultaat.

Het sportcentrum beschikt over in-
zicht, ervaring en apparatuur om haar
methodiek flexibel af te stemmen op
de wersen van de leden. Het begelei-
dingsproces van de Sport- en
GezpndheidStudio leent zich voor ie-
dereen. Zowel jong als oud zal na de in-
tensieve programma's bemerken meer
plezier en zelfvertrouwen te hebben
plus een beter figuur.
In de Sport- en GezondheidStudio
Vorden aan de Burgemeester Gallec-
straat 67 zijn onder meer de volgende
programma's te volgen: fysio-, bedrijfs-
en cardiofitncss, steps, aerobics en ca-
lanetics. De lessen worden gegeven in
kleine groepen, zodat ieder volop per-
soonlijk aandacht krijgt. De totale stu-
dio omvat maar liefst 900 vierkante
meter. Naast aandacht voor inspan-
ning is er ook terdege aan ontspanning
gedacht. De studio is naast een fitness-
en aerobicruimte voorzien van een
sauna en een Turks stoombad.
Bovendien is er een Slender You-accom-
modatie. De Sport- en Gezond-
heidStudio Vorden maakt gebruik van
hoogwaardige fitness-apparatuur. Alles
naar de eisen van fysiotherapeuten.
Voor meer informatie kan men bellen
met Arjan Demers, tel. (0573) 25 31 64.

W%* *Biej qps
in d'n Achterhoek
"Dat spiegel met dat lofwerk d'r umme doe'k, gleuf ik, maor nao de veiling
veur 't kerkdak. Van dat opknapn van ow kump toch niks". Willem van der
Kamp was met de garage an 't uutmesten. D'r ston onderhand zovölle pröt-
tel in dat 'n auto haos gin ruumte meer had. "Bu'j now gek, dat ding is jao
150 jaor old en kon nog wel 's mooi wat opbrengen", sputtern zien vrouw
Inge tegen. "Da's juus de bedoeling van zo'n veiling, an grei wat niks
opbrech heb ze ok gin gebrek".

Willem zetn 't spiegel an 'n hoek van 't huus. "'k Nemme um zo wel met,
'k mot toch nog nao 't darp wat grei haaln. Kiek t'r effen nao dat de vuul-
ophaaldienst um neet met nemt, iej bunt hier toch in de bloemen tegange!"
Die luu nemt vaste neet meer met as wat t'r in de container zit, da's eur vol-
ste volle wark af. Maor trek eers wat anders an veur a'j 't darp ingaot, iej
loop t'r biej as 'n schooier".

Willem ging nao binnen umme zich wat op te knapn en Inge ging wieter
met eur grote hobby, de bloemen. Te wiel Inge zo te gange was ree d'r 'n
auto veurbiej, heel stille, ree een endjen tiugge en too inens weer wieter.
"Dat zölt wel luu wean die een huusken buutenaf zuukt", dach Inge biej
eurzelf. Eur huus lei d'r schienbaor nogal mooi biej. Regelmaotig kwam-
men d'r luu vraogen of zee 't neet verkoopn woln.

't Duurn effen too kwam 'n auto toch weerumme. 'n Kearl met 'n jerrycan
in de hand kwam uut 'n auto en stappen op Inge too. "Of e wat water kon
kriegen, hee had de radiateur lek". "Oh, jaowel". Inge leep met um met ach-
ter nao 't huus, nao de krane. De kearl was heel bliej met 't water en wis
neet hoe e eur bedanken mos.

"Weer koopluu veur 't huus?", vroog Willem die 'n auto nog net weg zag ri'-
jen. "Nee, zee zatn veleagen um water". "Now, dan gao'k maor. Oh jao, de
spiegel, zo'k nog haos vergetn". Willem draaide zich umme um de spiegel
te kriegen. "Wat now, he'j de spiegel weer opeborgen, iej wet da'k dat ding
neet weer in de garage wille", foetern Willem. "'k Heb jao gaars gin spiegel
ehad". "Den kearl met dat water, was den allene?" vroog Willem. "Nee, daor
zat t'r nog wel ene in 'n auto". "Dan wet ik wel waor de spiegel is", zei
Willem, den steet eerdaags biej 'n antiqair en neet op de veiling".

Gelukkig bunt t'r nog andere dinge zat te koop op de veiling 20 september.
Want tussen de slechten wont t'r ok nog zat goeien, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.



mode voor
het héle gezin
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fashion

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

De korte broek gaat uit, de lange broek gaat aan...
Daarom hebben wij nu speciale broekenaanbiedingen!
Dames* en
kinderleggings Ê Kinderspijkerbroeken
MET DEELNAAD OVER HET BEEJi

•KINDERMATEN
Tuunteprijs v.a. ƒ 15,00
KU slechts v.a.

•DAMESMATEN
Tuunteprijs ƒ19,951
MU slechts

Ijzersterke broek in de maten 92 t/m 152.

Tuunteprijs v.a. ƒ 19,95
NU slechts v.a.

""•iiiiilUliii

HerenspijkerbroekenmPrima 'Rockhill' denimöroek in een donkere
stone-washed kwaliteit.
Tuunteprijs ƒ 39,95

«U slechts

MET EEN MOOIE OMSLAG,

Maten 62 t/m 86.
In diverse kleuren.
Tuunteprijs ƒ 12^50
NU slechts

Kom beslist even ktyen, het leent de moeite
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 10/09/97 t/m zaterdag 20/09/97

Lubbers Wonen & Slapen is specialist in interieurinrichting. In onze
3000 m2 sfeervol ingerichte showrooms vindt u een toonaange-
vende kollektie meubelen, slaapkamermeubelen en woningtextiel.
Ons werkgebied strekt zich uit over de gehele regio.

Ter versterking van ons verkoopteam, met name voor de afdeling
woningtextiel, zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Funktie-omschHjving:
- Verkopen van meubelen en woningtextiel
- Het geven van kleur- en interieuradviezen
- Coördineren van ons gordijnatelier (planning, logistiek)
- Het verzorgen van diverse administratieve handelingen
- Creatieve inrichtingswerkzaamheden in de showroom

Funktie-eisen:
- Ervaring in de verkoop en bij voorkeur in de woninginrichting
- Opleiding minimaal mbo-niveau
- Leeftijd tussen 24 en 30 jaar
- Flexibele en collegiale werkhouding
- Goede communicatieve en creatieve vaardigheden

Voldoe je aan bovenstaande funktie-eisen en zoek je een afwisse-
lende baan met voldoende ruimte voor eigen initiatieven? Stuur
dan een brief met curriculum vitea naar: Lubbers Wonen & Slapen,
t.a.v. dhr. H. Lubbers, postbus 15,7255 ZG Hengelo Gld.

ijuotiett
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

50/-" een
,„ Ruurlo e.o- - • -

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JTVordcn - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

SCHOONMAAK

OPRUIMING

VERNIEUWEN

TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

i
Wij komen het graag
bij u ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers

20 SEPTEMBER IS ER
EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.

De veilingcommissie Vorden
(O575) 55 14 86 (O575) 55 19 61
(0575) 55 16 73 (O575) 55 3O 81

Noteer in uw agenda!

- Collectie '97 soles
met 40% korting

- Woonshow '98
met nieuwe collectie

SIGNATUUR VOOR EVOLUTIONAIR WONEN

Dorpsstraat 22 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 14

i i
administratie en adviesburo iftklll U Cl

zoekt ter versterking van haar personeelsbestand
voor de vestiging Ruurlo een fulltime

administrateur m/v
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het verwerken van administraties;
- het opstellen van jaarrapporten;
- verzorgen van loonadministraties.

Gevraagd wordt:
- diploma MEAO/HEAO - BE;
- enige jaren ervaring op soortgelijk kantoor;
- kennis van loonadministratie;
- ervaring met Exact;
- leeftijd ± 25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht
worden aan Postbus 1, 7260 AA Ruurlo,
ta.v. Dhr. J.B.Th. Schroer.

Vestigingen: Ruurlo
Kerkstraat 2

Zutphen
Spittaalstraat 54



Daniëlle Takkenkamp Nederlands
kampioene in de dressuurklasse

Op zaterdag 30 augustus werd Da-
niëlle Takkenkamp uit Hengelo in
Ermelo Nederlands Kampioene in
de dressuurklasse Ml met de hoge
score van 358 punten. Beide juryle-
den waren het unaniem eens dat zij
op Flair de beste was.

Daniëlle Takkenkamp werd begeleid
door haar instructrice Wendy Anker-
smit-Barnstein (Paardensportcentrum
Baak) en als veste chrooms waren
Carlijn Mulder en Karin Ankersmit er-

bij. Dit is ook een groot succes van de
Ponyclub Hengelo waar Daniëlle
Takkenkamp al jaren lid van is.

Op zondag 21 september zal Daniëlle
Takkenkamp officieel gehuldigd wol-
den op de Hietmaat in Hengelo waar
het jaarlijkse Ponyconcours van
Ponyclub Hengelo plaats vindt.
Keurmerrie Flair is zes jaar. Flair rijdt
sinds juli 1996 officieel wedstrijden en
is eigendom van Toon en Willy
Meenink in Hengelo.

Opbrengst veiling voor restauratie buitenkant Dorpskerk Vorden:

Grote veiling op 20 september
MFDe veilingcommissie houdt op za-

terdagavond 20 september weer een
grote veiling in de zaal van c afé-res-
taurant De Herberg in Vorden. De
opbrengst van de veiling is bestemd
voor de restauaratie van de buiten-
kant van de Dorpskerk in Vorden.
Een bezoekje aan de veiling is abso-
luut de moeite waard. Er zijn de af-
gelopen maanden weer talloze
mooie spullen aangeleverd zoals
Engels aardewerk, een Gazelle jon-
gensfiets en diverse schilderijen.
Ook antiek zal op 20 september niet
ontbreken.

Volgens de veilingcommissie is zeer te
spreken over de kwaliteit van de aan-
geleverde goederen. Nadat er adverten-
ties waren geplaatst in Weekblad
Contact kwamen de reacties van hein-
de en verre. "Wij hebben nog wat voor
de veiling. Kunt u het even ophalen?".
En dat deden de leden van de veiling-
commissie. Er zullen op zaterdagavond
20 september ook diverse grote artike-

len worden geveiltr Wacht dacht u van
een piano en tegen het eind van de
avond zal er zelfs een auto onder de ha-
mer gaan die beschikbaar wordt ge-
steld door Autobedrijf Groot Jebbink.

Pleinmarkt
Doordat de veiligcommissie enorm
veel spullen en goederen heeft ontvan-
gen die niet geschikt zijn voor de vei-
ling, is er op zaterdag 20 september
ook een pleinmarkt. Echt voor de men-
sen die koopjes zoeken en allerlei heb-
bedingetjes. Voor de lege maag is er
een heerlijke kom soep en voor de kin-
deren weer een grabbelton. Het plein-
markt heeft plaats bij de Dorpskerk.

Ook voor 1998 staat er al weer een vei-
ling gepland. De opbrengst hiervan zal
worden geschonken aan de kerkelijke
genootschappen van RK Kerk gemeen-
te Vorden, Hervormde Kerk gemeente
Vorden, Gereformeerde Kerk gemeente
Vorden, RK. kerk Vierakker en Her-
vormde kerk Wichmond.

Bert de Regt krijgt
certificaat
financieel planner
Mr. Drs. B.H.J de Regt uit Ruurlo mag
zich sindskort gecertificeerd finan-
cieel planner noemen en staat inge-
schrven in het zogeheten FFP-register.
De bedoeling van de Federatie van
Financiële Planners is ervoor te zorgen
dat het publiek door middel van die
certificering weet dat het met een er-
kende financieel planner te maken
heeft, hetgeen een absolute voorwaar-
de is voor het opstellen van een perfect
plan om te komen tot een goede maat-
oplossing.
Financiële planning is een verzamel-

naam voor de diverse planningsactivi-
teiten op financieel, fiscaal en juri-
disch gebied die noodzakelijk zijn tij-
dens de verschillende levensfasen van
een mens. Het bedrijf van de heer De
Regt - De Regt Moneyview - heeft on-
langs ook een naamswijziging onder-
gaan. Het kantoor gaat verder onder de
naam "De Regt Financiële Planning".
Volgens B. de Regt geeft deze naam dui-
delijke de activiteiten van het bureau
weer. De Regt Financiële Planning is
gevestigd aan de Loolaan 88 in Ruurlo.
Voor meer informatie kan men bellen
met (0573) 45 39 80.
Financiële planning planning is steeds
meer in opmars. Daaraan liggen twee
bewegingen ten grondslag. In de eerste
plaats de toename van het beschikbare
vermogen dat in partuculier bezit is.
Structurering van dat vermogen aan
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Visser-
M O D E

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden
(O575) 55 13 81

Neem vooral uw ModeSpaarkaart mee.
Daarmee kunt u immers sparen voor
ModePremies t.w.v. f50,-!

Opnieuw harmonicadag bij 't Pantoffeltje in Vorden:

Harmonicatag op 14 september

Na het overweldigende succes van
vorig jaar wordt er op zondag 14
september opnieuw een harmoni-
cadag gehouden bij café-restaurant
't Pantoffeltje in Vorden.

De Harmonicadag valt samen met de

koopzondag van 14 september. Frank
Meulenbroek van 't Pantoffeltje ver-
wacht zo'n honderd vijftig deelnemers
aan deze dag. Naast trekharmonica's
zullen er op het podium ook diverse
optredens zijn van folkloristische dans-
groepen. De entree is gratis.

de eisen en wensen van de cliënt is in
wezen de kern van financiële plan-
ning. Daarin spelen de huidige en ge-
wenste fiscale, gezins- en risicosituatie
van de cliënt een belangrijke rol. In de
tweede plaats is een belangrijke oor-
zaak van de ontwikkeling van het vak-
gebied gelegen in het feit dat de over-
heid steeds meer overlaat aan de cliën-
ten zelf en steeds verder terugtreedt.

Dat betekent dat niet alleen particulie-
ren maar ook ondernemers en werkge-
vers steeds meer zaken voor henzelf en
voor hun werknemers moeten regelen
waar vroeger die taak voor een belang-
rijk deel werd uitgevoerd door de over-
heid of bedrijfsverenigingen.

Wielerronde Hengelo
RTV Vierakker-Wichmond houdt op
zondag 21 september de 17e wielerron-
de van Hengelo. De laatste jaren luidde
de wielderronde van Hengelo de ope-
ning in van een nieuw criteriumsei-
zoen. Door omstandigheden moest de
organisatie dit jaar op zoek naar een
andere datum en vormt de ronde de re-
gionale afsluiting van het wegseizoen.
Voorafgaand aan de officiële wedstrij-
den is er een "dikke banden" race voor
de jeugd. Deelname aan de "dikke ban-
den" race is gratis en de deelnemers
ontvangen bij de start een T-shirt welke
beschikbaar gesteld is door de Rabo-
bank. Deze wedstrijd telt tevens mee
voor het klassement om de Rabobank
Dikke Banden Cup.



donderdag 18 september
krijgt u de herfst en de winter gepresenteerd.

Tijdens een modeshow krijgt u een flitsende, van-top-tot-teen-

presentatie van de mode voor het komend seizoen.

U wordt door onderstaande zaken uitgenodigd in zaal

Langeler te Hengelo {p.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Sefc/töcfefc J(Kode
Ruurloseweg 1 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 32

(•puchon
l *-v i i /-i /~4 rv\ f\ f\ nJeugdmode

ROOZEGM
Sport 8, Mode

RDE

Raadhuisstraat 23 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 32 79

Spalstraat 13 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 19 96

Dames- en Herenkapsalon

Gerard Lurvink

Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 64

HERMANS
SCHOENMODE

Past. Thuisslraat 8
Keijenborg

Tel. (0575) 46 16 69

Kerkstraat 5 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 65

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 13 74

Zo gaat u
'gemütlich' bij
uzelf uit eten

n :ss&>m y

198
Geschnetzeltes, per 100 gr. l
4 filetlapjes +
4 saucijzeji

95 cervelaatworst,
100 gr. SPECIAAL

GESELECTEERD
169

kipschnitzelj
per 100 gr. 1 68 zalmsalade,

100 gr.

casselerrib, 100 gr. 1 98 ham-gehaktbroodje, ^ 60
100 gr.

zwijnegebraad,
100 gr. VLEESWAREN

SPECIALKeurslager

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

275

't Pjjpathuus Journaal:
Wij gebruiken ijsklontjes
om de barkrukken af te laten koelen.

- Ko-jak maakt comeback
- Ladies-Night in November

(Rrnr...)
- A.s. vrijdag mag u ons bellen om binnen een kwartier in

Linde te zijn (en dan ook nog 25% korting na 21.00 uur.)

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus
MARIE EN mED ündeseweg 23, Vorder»,;iét 5564

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

^Biif
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garanlie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
** (0575) 52 28 16

a
BDVAG



Bij Edah v'ndt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 8 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1997

Vanaf week 37 is bij ons, op vleesgebied, het winterassortiment
weer te verkrijgen. ONZE VLEESTOPPERS:

BAMI/NASI VLEES
RUNDERBAKLAPJES
GEKRUIDE KIPKLUIFJES
KIPFRIETJE& MET SAUS

1 kilo van 14,90 voor

1 kilo van 22,90 voor

1 kilo van 8,90 voor

1 kilo van 18,90 voor

11,90
16,98
5,90

13,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDAPPELEN DELBART
BLOEMKOOL
PAPRIKA MIX
PERSSINAASAPPELEN

1 kilo van 2,49 voor

per stuk van 2,49 voor

3 stuks van 2,98 voor

2 kilo van 4,98 voor

1,49
1,49
1,98
3,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer kaas

KOMIJN JONG
OUDE KAAS
Vers van het mes

CHORIZO
QUARTET BRUNCHBEEF

500 gram van 5,75 voor

500 gram van 8,45 voor

100 gram van 2,69 voor

100 gram van 2,29 voor

4,95
7,45

2,29
1,49

WEER GRANDIOZE VOORDELEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

150 gram van 1,19 voor 0,59

375 gram van 3,49 voor 2,44

600 ml van 1,99 voor l ,49

800 gram van 1,99 voor l ,49

UIT DE DIEPVRIES:
GROENTELOEMPIA MORA
KELLOG'S CORNFLAKES
REIV1IA FRITESSAUS
TARVO VOLKORENBROOD
VERS UIT DE KOELING:
MONA LUCHTIGE MAGERE
VRUCHTENKWARK
UIT DE DIEPVRIES:
GROKO HOLLANDSE PANGROENTEN 450 gram van 2,49 voor 1,49
GOUDBANKET VAN DE WEEK:
EDAH ROOMBOTER AMANDEL OVALETTEN 200 gr. v. 2,59 v. l ,94
ZOUTJE VAN DE WEEK
SMITHS WOKKELS nat. ol papr. 110 gr. van 2,69 voor l ,99

div. smaken,

(50% korting)

(30% korting)

(25% korting)

(25% korting)

(50% korting)

(40% korting)

(50% korting)

(25% k

Denkt u aan uw waardebonfolder
met totaalvoordeel van f 56,-.

Geen folder ontvangen, vraag er
dan één bij Diana ofJeanet van

de vleeswarenafdeling.

Nieuwe aanbiedingen in Edah's spaaraktie:
(Voor informatie zie onze vitrinekast voor in de winkel)

ANDRELON SHAMPOO div. soorten, 300 rol 4,99 (nu met 1 volle spaarkaart GRATIS)

STUDIO LINE STYLING PRODUCTEN div. soorten, 4,99 (nu met 1 volte spaarkaart GRATIS)

MAGGl AARDAPPELSMOOR div. smaken 1,65 (nu met 1 volte spaarkaart 3 zakjes GRATIS)

APPELSIENTJE MET VRUCHTEVLEES 750 ml 1,65 (nu met 1 volle spaarkaart 3 pakken GRATIS)

Denk aan onze openingstijden:
maand, il m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

SPECIALE
AANBIEDINGEN

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Sabine
Sabine wil graag een echt ander
model dat een klasse uitstraling
heeft. Ook is ze bereid om er iets
aan te doen om het mooi te laten
zitten, maar als ze geen tijd heeft
moet hét ook vanzelf lekker val-
len.

Het advies van Nienke
Nienke adviseert een Dubbel-
Coupe waarmee Sabine alle kan-
ten op kan. M.n. in het gezicht
worden langere stukken gehou-
den die voor aparte accenten zor-
gen. Nienke heeft eerst in de nek
een hoge Boblijn met het Pivot
Point Systeem gesneden. Als
kleur heeft ze het haar mooi
glanzend egaal gekleurd en in de
langere lokken enkele High-
Lights gemaakt die voor het
unieke effect zorgen.
Nienke heeft Sabine precies uit-
gelegd hoe ze het haar thuis net
zo kan krijgen. Eerst wat Car-
menSet rollers, iets touperen, de
andere gekleurde lokken wat in
het gezicht laten vallen en Sabine
heeft een kapsel waarmee ze heel
erg in haar sas is.

Ervoor

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gusta Bruggert

kapster: Nienke Koster

'Altijd in voor verandering!'

Echte Limburgse VLAAIEN
in ruim 30 soorten

calorie-arm en dagvers goed voor 12 royale punten

Boerenjongens Appel Vlaai
dit is geweldig lekker!

nu voor maar f 14,95

Achterhoeksche Bolussen
met kaneel en suiker

6 voor f 4,75

Bosvruchten vlaaitje
goed voor 6 punten en gevuld met 9 verschillende bosvruchten

dit weekend f 0,25

Ze zijn er weer!
Roomboter-Amandel Speculaasjes

250 gram f 5,50

Tip van de Week
Wald korn. Gezond en lekker, en puur natuur

Zie Óók ónze dagaanbiedingen

roodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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