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Overname advertenties berichten verboden

5 WD-afdelingen in deze regio brengen discussienota over herindeling uit

WD wil herindeling met vijf
gemeenten serieus bekijken
De WD in deze regio vindt dat
er niet blind moet worden afgekoerst op een samenvoeging
van Vorden met Hengelo en
Steenderen. De partij is van mening dat er ook serieus gekeken
moet worden naar een herindeling met vijf gemeenten.
Zelhem en Hummelo & Keppel
zouden dan alsnog kunnen
aanschuiven bij de andere drie
gemeenten.
Onder de provocerende titel 'Een
nieuwe gemeente Bronkhorst?'
brachten de WD-afdelingen uit
Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Hummelo & Keppel vorige
week een discussienota uit waarin
de gemeentelijke herindeling centraal staat". De discussienota is opgestuurd naar de andere politieke
partijen in de vijf gemeenten om
zodoende de discussie over '3 of 5
gemeenten' op gang te brengen.
Gemeentelijke herindeling is in

Lou Ten Bosch exposeert samen
met zijn dochter Simone en
zijn zoon Lodewijk vanaf zondag 3 oktober in galerie "Het
Gele Stoeltje" in Vorden. Lou (
76) woont en werkt op "Huize 't
Waliën", een landgoed van
Natuurmonumenten in Warnsveld. Op deze inspirerende
lokatie, waar hij deel uitmaakt
van een woongroep, ontstaan
zijn schilderijen, tekeningen en
objecten.
Na zijn studie "Tekenen en Schilderen" op de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam, hield
hij zich naast tekenen en schilde
ren bezig met zijn betaalde functie van leraar op de pedagogische
Academie Dordrecht, met pantomime en poppenspel. Beginjaren
tachtig, toen zij zich vestigde in
"Huize 't Waliën", kwam het
accent van Ten Bosch te liggen op
tekenen en schilderen en het wer-

Nederland aan de orde van de dag.
Tot nu toe is Gelderland grotendeels verschoond gebleven van dit
fenomeen, maar de laatste tijd waren er op diverse fronten geluiden
hoorbaar die het redelijk vanzelfsprekend maken dat ook de
Achterhoek hiermee te maken
krijgt. Zelfs minister Peper bemoeide zich ermee.
Ook de druk vanuit Arhem neemt
toe. Gedeputeerde J. Boxem - die
onder andere 'gemeentelijke herindeling' in zijn portefeuille heeft
- was wat dat betreft zeer duidelijk: "Eind 1999 kom ik met een
voorstel in provinciale staten ten
aanzien van de gemeentelijke herindeling. Onder andere voor de
Achterhoek. Als er niets uit de regio's binnen is, bepaal ik de inhoud van dat voorstel zelf. Zijn er
zinnige voorstellen van de regio's,
zeg voor eind september - dan hou
ik daar rekening mee".^^
Verder sprak Boxem overeen mi-

ken met natuurlijke materialen.
In het park rond het grote huis
heeft hij een natuurpad aangelegd
met verschillende kunst en
natuur objecten. Het zogenaamde
LOUPAD" heeft de afgelopen jaren
verschillende keren geëxposeerd.
Simone Ten Bosch woont en werkt
in Den Haag. Zij volgde de opleiding keramiek aan de Academie
Den Bosch en grafiek op Sint Joost
Breda. Haar werken zijn zowel
twee als drie dimensionaal
gemaakt van verschillende materialen. Zij exposeert in "Het Gele
Stoeltje" uitsluitend ruimtelijke
objecten in diverse materialen
zoals keramiek, brons en gietijzer.
Haar accent ligt op de vrije kunst.
Lodewijk Ten Bosch maakt vooral
ruimtelijke objecten voor buiten.
Na de Rietveld Academie Amsterdam, waar hij fotografie studeerde, ging hij een hele andere kant

nimumgrens van 18.000 inwoners.
Binnen de WD-afdelingen in de
gemeenten Hengelo, Hummelo &
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem leeft al vrij lang de gedachte om in elk geval actief te
zijn en het tijdstip van herinde
ling, alsmede het eindresultaat
naar eigen hand te zetten.
Maar ook wil de WD grip krijgen
op het proces dat nu gaande is en
de mogelijkheid hebben om de
verschillende eindresultaten onder de loep te leggen. In dat kader
wil de WD ook de '5 gemeenten'
optie serieus in de afwegingen
meenemen.

Henk Groenendal vindt het jammer dat vereniging deze beslissing
heeft moeten. Groenendal was de

De afgelopen zomer is er door carnavalsvereniging De Deurdreajers
actief gezocht naar nieuwe bestuursleden. Maar tevergeefs.
Groenendal: "Volgens mij wordt

Na het welkomstwoord heeft
mevrouw Bosman uiteengezet hoe
de Welfare in Vorden tot stand is
gekomen met een startkapitaal
van f200,- en enthousiaste vrijwilligers.
Heer Ezerman, voorzitter van "Het
Rode Kruis Zutphen/Vorden en
omstreken prees het Welfare-team
Vorden voor haar inzet. De Welfare Vorden heeft dit jubileum aangegrepen om een Rode Kruis pro-

ject te ondersteunen. Er is gekozen
voor het SoHo-project. SoHo betekent Sociale Honden. Deze honden worden getraind om zwaar
gehandicapte mensen te helpen
bij hun dagelijks leven. Zo'n hond
opent deuren, doet boodschappen
en betaalt die ook, bedient lichten liftknoppen en raapt voorwerpen op van de grond, haalt de post
uit de brievenbus, trekt de sokken
van zijn baas uit, trekt het dekbed
over hem heen als hij gaat slapen
en nog veel meer. De opleiding van
zo'n hond duurt anderhalfjaar en
kost f 20.000,-. De Welfare is blij
dit project met f5000,- te kunnen
ondersteunen.
Bij verrassing deelden twee dames
van het Huisvrouwen Orkest bloemen uit aan alle aanwezigen, een
gebaar dat erg op prijs werd
gesteld.

op. Zijn ruimtelijke objecten van
gegoten cement met pigment,
zoals stapelobjecten, siervazen,
fonteinen en tegels, zijn vooral
voor buiten. Hij werkt zowel in
opdracht als vrij.
De objecten van Lodewijk en Simone worden in de galerie en in de
tuin geëxposeerd vanaf 3 oktober
tot 14 november. De opening
wordt muzikaal omlijst door
MaricC Ten Bosch, die haar muzikale opleiding volgde aan het Conservatorium in Den Haag, onder
andere blokfluit, fagot en mandoline.
Deze bijzondere familie- expositie
in Galerie "Het Gele Stoeltje", Burgemeester Galleestraat 36 te Vorden, kan men bezoeken van donderdag t/m zaterdag van 14.0017.QO uur. Tevens kan men bellen
voor afspraak of informatie 0575552262.

Doek valt voor De Deurdreajers
afgelopen vijf jaar president en
voorzitter van de vereniging en
stelde zich niet meer herkiesbaar.
"Ik had het gevoel dat het carnaval
in Vorden de laatste jaren weer behoorlijk in de lift zat. Met name op
de zaterdagavond kwamen er
steeds meer mensen. Daarom is
het jammer dat we deze beslissing
hebben moeten nemen", aldus
Groenendal.

De viering van het zilveren jubileum van de Welfare Vorden is
een echt feest geworden. Het
Vordens Huisvrouwen Orkest
wist de stemming er snel in te
brengen door het spelen van
bekende melodieën. Voor de
verandering was de zaal van de
Wehme niet versierd met slingers maar met eigen gemaakte
handwerken.

In de discussienota 'Een nieuwe
gemeente Bronkhorst?' heeft de
WD de verschillende voor- en
nadelen van een herindeling van
drie gemeenten en een samenvoeging van vijf gemeenten naast elkaar gezet.

Carnavalsvereniging De Deurdreajers kan geen nieuwe bestuursleden vinden

Het doek is gevallen voor de
Vordense carnavalsvereniging
De Deurdreajers. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om de vereniging op te
heffen omdat De Deurdreajers
geen nieuwe bestuursleden kan
vinden. Afgelopen zomer waren er drie bestuursleden afgetreden. Als gevolg hiervan bleven er maar twee bestuurleden
over. Dit is te weinig om de vereniging te besturen.

Welfare 25 jaar

het steeds moeilijker om mensen
te krijgen voor een bestuursfunctie. Dat is niet alleen een probleem
waar de carnavalsvereniging tegenaan loopt maar ook andere
clubs hebben daar last van."
Het opheffen van carnavalsvereniging De Deurddreajers betekent
niet dat het afgelopen is met het
carnaval bij De Herberg. "Ze willen
bij De Herberg wel gewoon doorgaan met carnaval", vertelt Groenendal. "Alleen zal er geen Prins
Carnaval meer zijn en ook de optocht en de kindermiddag op zaterdag komen te vervallen".

Na de pauze werden drie jubilarissen gehuldigd, mevrouw Harmsen is
25 jaar en mevrouw Beek en mevrouw Memelink zij n 20 jaar deelnemer
bij de Welfare. Zij kregen een halsketting en een mooie bos bloemen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. M. Beitier en de heer Vriend, gezamenlijke dienst i.s.m. Vorming en Toerusting en Kerk en Israël.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort, HA met kinderen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. M. Beitier en de heer Vriend, gezamenlijke dienst in de Ned. Hervormde kerk i.s.m. Vorming en Toerusting en Kerk en Israël.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 oktober 18.30 uur eucharistieviering m.m.v. de Vordering.
Zondag 3 oktober 10.00 uur eucharistieviering met volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 3 oktober 10.00 uur geen viering.
Weekendwacht pastores
26-27 september pastoor J. van Zeelst, Vorden. tel. (0575) 551735.
Huisarts
2-3 oktober dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-1730 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 2-3 oktober D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 452400.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur (zonder afspraak).
Streekziekenhiüs Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30~18.00 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 tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
. NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuu i-geneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg lc, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
• CDA Stedendriehoek: thema-avond over veiligheidsbeleid. Maandag 4 oktober
om 20.00 uur in de Wijngaard,
Wilhelminalaan 1, Zutphen

• Verhuisd: T. Pardijs-Wuestenenk van Beckenstraat 1,
Vierakker naar: De Wehme,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden. De Weide, kamer 108
• Droge druiven voor boerenjongens: Rozijnen bij de Wereldwinkel. Van 2,29 voor
1,50!
• Te koop: seniorenbankstel
2-zits bank + 2 stoelen +
salontafel f 300,-; hometrainer f 100-.Tel. (0575) 55 11 01

3 oktober houdt dierenasiel de Bronsbergen open
dagen. Het asiel aan de
Bronsbergen 10 te Zutphen is
geopend van 11.00 tot 16.00

Nieuwenhuishoekweg 1a
Ruurlo

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

• Denkt u aan de Pleinmarkt
van 2 okt. bij de dorpskerk in
Vorden. De veilingcommissie.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
tafcltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

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
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Achterhoeksche
boerenjongens/
appelvlaai
ouderwets lekker
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voor 6 punten l O>

Bananensoezen
deze week van f 2,25

M 1 RR

voor maar l l • *
Alles even lekker! O O O O O O O
Van 2 t/m 9 oktober

• Week van het brood <
een week vol leuke en lekkere aanbiedingen.
Grote variatie in brood waaronder lekkere nieuwe soorten

Volop Nieuwe Oogst-brood
deze week l
Zie ook onze dagaanbiedingen
P.S. Elke donderdag 5 broden voor maar

f12?5

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

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.

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

IC 95

voor maar l l Ui

AFWEZIG

Voor patiënten van

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Blanc-vlaai

Teun en Annemarie
Brummelman

• Te koop: noten. Zelf rapen.
Zaterdag 2 oktober van 9.00
tot 12.00 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo
(Gld.)

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

vlaai m& de hoogste punten:

Mont

II
'n hwHite cerise bavaroise
SIHUII6I1 met een sneeuw-schuimlaagje
keuze uit 30 soorten voor 12 royale punten
f

Het was een fantastische dag.

wegens vakantie
van 6 t/m 27 okt.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

om vante

• CDA Stedendriehoek: thema-avond over veiligheidsbeleid. Maandag 4 oktober
om 20.00 uur in de Wijngaard,
Wilhelminalaan 1, Zutphen

>te partij buxus 20/25 35/40 cm (kwantumkorting),
diverse bollen. Hesselinkdijk 2,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
4818

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

De

1112) 2) j f» n

• Te koop: elektronisch
orgel. Tel. (0575) 55 27 06

• Te koop: motorscooter
Yamaha Majesty, 250 cc, b.j.
• Denkt u aan de Pleinmarkt '96, 4800 km, kl. zwart met. Nu
van 2 okt. bij de dorpskerk in
f 7.250,-! Tel. (0573) 45 21 68
Vorden. De veilingcommissie.
• Af te halen: jonge rode
• TC RENOVATIE: alles on- katertjes. Nijenhuis, Onsteinder 4 daken. • donker eiken
seweg 7, tel. (0575) 55 67 50
blank • stralen of logen • -verzamelhal • kringloopmeubelen
• De Wereldwinkel schrijft
• antiek, curiosa, enz.; in- en
bonnen uit: Cadeaubonnen
verkoop. Ma. t/m za. open van
nu verkrijgbaar bij Wereldwin10.00-16.00 uur. Generaalskel Vorden
weg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69
• Een extra inkomen in uw
vrij tijd? Info AMWAY distribi• Heeft u last van wespen,
teur 0575-555114 (na 19.00
mieren of ander ongedierte.
uur)
Bel dan O.B.S. Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575) 55
3283, b.g.g. 06-51106955.
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
• Slanker en fitter nog voor vele felicitaties, bloemen en
het millennium? Het kan nog,
cadeaus die wij tijdens ons
u heeft nog 13 weken. Bel voor
huwelijk op 9 september
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
mochten ontvangen.
57 21 27.
• te huur: caravanstalling.
Tel.(0575)461733

Ook deze week weer
heerlijke aanbiedingen!

• 5-10-15 kilo onder- overgewicht en wilt u dit beheersen, met gratis begeleiding bel
voor info: 0575 - 46 72 22

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
Lt/mZ
neemt waar
dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

• Te koop: waskast met spiegel uit grootmoeders tijd,
f250-. (0575) 46 72 72
• Denk aan onze bazar/rommelmarkt zaterdag 2 oktober
a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in
het achterhuus Gereformeerde
kerk Vorden
• Te koop: z.g.a.n. Bosch
diepvriezer 8 laden, 180 cm
hoog; f 350,-; tv/stereomeubel 150 cm hoog, f 250,-. Tel.
(0575) 52 05 91 van 18.00 tot
20.00 uur
• 2 jongemannen, werkzaam
op boerderij, zijn met spoed op
zoek naar zelfst. woonruimte
in regio Vorden. Max. huurprijs
f 1.000,-. Tel. (0575) 55 14 43
(na 16.30 uur) vragen naar
Evert
• Verse snijbloemen van
eigen land. Van eenvoudig en
goedkoop bosje tot diverse
creaties. Verder ruime keuze in
kalebassen en andere snuisterijen. Overtuig u zelf. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

leder z'n
eigen wens.

At/m K

neemt waar
dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

P

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

y>

Tel. (0575) 55 27 49

€
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Weekblad
Contact?

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

Monuta ¥

Uitvaartverzorging en -verzekering

KLUVERS VORDEN C. V.

Het
cement
tussen
vraag en
aanbod!

VOOR EEN WERELD DIERENDAG
OP ZATERDAG 2 OKTOBER

Van Fenneke hebben we
alleen kunnen dromen.
Maar het is er nu van
gekomen.
Lang verwacht, lief en zacht,
onze zoon is een pracht

Julius
Julius is geboren op 19 september 1999, weegt 3005
gram en is 49 cm lang.
Gerbert en Simone
Bulten
Bosboombroekweg 39
7055 AT Heelweg
Tel. (0315) 24 31 25
Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Luuk
JOHAN N ES
GERARDUS
Hij is geboren op 20 september 1999, weegt 3100 gram en
is 47 cm lang.
Geraldo en Mariëlle
Melgers-Arendsen
Vordenseweg 8
7255 BW Hengelo (Gld.)
(0575) 46 45 06
Mariëlle en Luuk rusten van
12.30 tot 15.00 uur

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Daphne Alberta
Everdina

Arnold en Anny Helmink-Mullink

Wij stellen het op prijs ook met u het
glas te heffen.

Marcel en Monique
Meijer

Dankbetuiging
Het persoonlijk medeleven, de
bloemen en de kaarten hebben ons zeer gesteund tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze mama en oma

MARIETJE
RENSEN-GERRITSEN

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de zaal van bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

op de leeftijd van 74 jaar.
Lochem:
Vorden:
Eefde:
Vorden:

Familie Helmink,
De Horsterkamp 21
7251 AZ Vorden

Zutphen:

f:
.............. r . .........................

E. Klein Ikkink-Brummelman
J. van Ernst
H.G. Hofs-Brummelman
G.J. Hofs
H.H. Eikelenboom-Brummelman
B.A. Eikelenboom
H. Brummelman
T. Brummelman-Brummelman
J.W. Jansen Venneboer-Brummelman
T.J. Jansen Venneboer

Neven en nichten
Vorden, 24 september 1999

Op maandag 11 oktober 1999 zijn wij
25 jaar getrouwd.

Johan Heuvelink
en
Engelien Heuvelink-Wieskamp

Hiervoor willen wij iedereen
hartelijk bedanken.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Samen met onze kinderen en ouders
hopen wij dit te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Kinderen en
kleinkinderen
Steenderen, september 1999

HILDA WENTINK-BRUMMELMAN

samen met kinderen, kleinkinderen,
familie, vrienden en kennissen ons
50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Daphne is geboren op 26 september 1999.

Hoetinkhof 129
7251 WJ Vorden

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

Op zaterdag 9 oktober hopen wij,

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

Almenseweg 46
7251 HS Vorden

Mirna Visschers
en

Klaas Jelle Faber
zijn voornemens in het huwelijk te treden op vrijdagochtend 8 oktober 1999
in het gemeentehuis te Vorden.

Na een moeilijke periode van een afnemende gezondheid, ging op 74-jarige leeftijd in haar eigen vertrouwde omgeving van ons heen mijn lieve vrouw,
onze lieve zorgzame moeder, oma en schoondochter
HILLEGONDA JOHANNA
WENTINK-BRUMMELMAN
HILDA

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk door ds. A.C.
Akkerman zal plaatsvinden om 18.30
uur in de Nederlandse Hervormde
Kerk te Vorden.

Vorden:

Eerste prijs: familie G. Gille,
Het Jebbink 59, Vorden
Tweede prijs: Henny Harmsen,
Biesterveld 88, Vorden
Derde prijs: Christien Stokkink,
Hoetinkhof 112, Vorden

Jan Wentink
Petra Wentink- Weijmer
San/ie
Ina Knoef-Wentink
Erik Knoef
Arjan, Riek, Martijn

Prijzen worden de winnaars toegestuurd

B. Wentink

24 september 1999
Stuwdijk 5
7251 KL Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

VAKANTIE

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Een trouw lid is van ons heengegaan.

van 11 t/m 25 oktober

KAPSALON
BEERNING
Raadhuisstraat 11, tel. 55 14 62

'Oud Vorden1
Uitslag prijsvraag Floralia

Joh. Wentink
Bennie Wentink

U bent daarna van harte uitgenodigd
voor de receptie die gehouden zal
worden in 'De Herberg' aan de Dorpsstraat te Vorden (tot 21.30 uur).
Ons adres:
Torenstraat 40
9982 AZ Uithuizermeeden
Telefoon (0595) 41 22 83

•

Oudheidkundige vereniging

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

HILLEGONDA JOHANNA
WENTINK-BRUMMELMAN
Bestuur en leden van
H.V.G. Wildenborch

van

11.00 -

17.00

uur

DEyySPANNEVOGEL
l MEUBEL-

Monuta V

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

Vorden, 24 september 1999

EN

TAPIJTENHUIS

morgana

—— slaapkamers

LUBBERS

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.)

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 14 69

telefoon (0575) 46 14 84

Telefoon (0575) 46 46 00

DE HENGELOSE MEUBELZAKEN: RUIM 8OOOM2 WOONPLEZIER

EMEENTE

ERGADERINGEN

B

U LIETIN

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 houden het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74

Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 1700 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:

donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek in Vorden en in de Rabobank in Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint aan de voorzitter of secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 5 oktober 1999 om 19.30 uur in de vergaderkamer in de kelder van het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- voorbereidingsbesluiten voor percelen aan de Hilverinkweg en aan de
Zomervreugdweg
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdags
oktober 1999 om 20.00 uur in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- toekomst Muzehof
Op woensdag 6 oktober 1999 vergaderen de gezamenlijke commissies om
19.00 uur in het gemeentehuis over de technische behandeling van de
begroting 2000 en het meerjarenbeleidsplan 2000-2003.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 6 oktober 1999 aansluitend aan de technische begrotingsbehandeling in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis. Op de
agenda staat:
- wijziging begroting 1999
- vervullen vacature in het algemeen bestuur van de regio Stedendriehoek
- eerste wijziging VerordeniMwnroerende-zaakbelastingen 1999
- Verordening OZB 2000
V
- Verordening rioolrechten 2000.

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur

kappen
plaats
Christinalaan 5

aanvrager
inhoud
herplantplicht
L Schoolderman vellen l primus
en l ceder
Nijverheidsweg 2 I. Hummelink
vellen 2 berken en
l esdoorn

overige
plaats
marktplein
Vorden

aanvrager
inhoud
veilingcommissie pleinmarkt op 2 oktober 1999, in
Vorden
verband daarmee is het marktterrein
van vrijdag l oktober 22.00 uur tot
zaterdag 2 oktober 1999 17.00 uur
gedeeltelijk afgesloten voor alle be
stuurders van voertuigen.

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

OUWAANVRAGEN
plaats
aanvrager
Hackforterweg 18, WAM. ter Bogt
Wichmond
Holtmaetll
G.W. de Jonge

inhoud
vergroten
woning
bouwen
woning met
garage

datum ontvangst
1&09-1999

Dez.e bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
MILIEUBEHEER
KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van l tot en met 28 oktober 1999 ter inzage meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

ERGADERING G
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 oktober 1999 om!6.00 uur
in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda
staat:
-wijziging begroting 1999
-voorbereidingsbesluiten voor percelen aan de Hilverinkweg en aan
de Zomervreugdweg
-toekomst Muzehof
-vervullen vacature in het algemeen bestuur van de regio Stedendriehoek
-begroting 200 en het Meerjarenbeleidsplan 200-2003
ongeveer 17.45 uur pauze; om 19.30 uur vervolgt de gemeenteraad de
beraadslagingen.
-eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 1999
-Verordening onroerende-zaakbelastingen 1999
-Verordening rioolrechten 2000.

• Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende
stukken)

slopen
plaats
aanvrager
inhoud
Kamphuizerweg Lingens Have B.V. geheel slopen
ongenummerd
vier zomerhuisjes

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 tijdens 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.

1. Stichtmg^CVO, Het Hoge 41, 7251 SV Vorden, voor het vergroten van
een
schoolgebouw, op het perceel Het Hoge 41 te Vorden;
2.NEBI Engineering b.v, Kerkhoflaan 9a, 7251 JW Vorden, voor het
oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen, op het perceel Kerkhoflaan 9a te Vorden;
3. de heer AG. Winkel, Gazoorweg 4a, 7251 HH Vorden, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel Gazoorweg 4 te Vorden;
4. de heer B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16, 7251 LG Vorden, voor het
van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het
perceel Wiersserbroekweg 16 te Vorden.
ANDBOUWFOUE GRATIS KWIJT
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid omuw landbouwfolie gratis in te leveren.
waar
Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen
Wanneer
In de maanden oktober en november 1999 op werkdagen
van 08.00 tot 16.30 uur
Wat
Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie,
stretchfolie en grondstofzakken (tuin- en voederzakken)
Hoe
Het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en mag
niet meer wegen dan 15kg per bundel.
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. geeft u graag meer informatie: tel 0544395555.

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

IEUWBOUW SCOUTINGGROEP
ERGUNNINGEN
bouwen
plaats
aanvrager inhoud
bouwen vier
Kamphuizerweg Lingens
3 t/m 9 (oneven) Have B.V. recreatiewoningen
met berg-ruimten
Mispelkampdijk l
AG. Velhorst
Riethuisweg l W. Groot Nuelend

meldingen bouwvoornemen
plaats
aanvrager
het Wiemelink 20
P.M. Wentink
Christinalaan 3d
R. Das

vrijstelling
goothoogte
hoogte
oppervlak
recreatiewoning
en bergruimte
vergroten woning
herbouwen schuur
overgang agrarische
naar woondoeleinden

inhoud
bouwen dakkapel
bouwen kas

De Scoutinggroep David G. Alford zoekt naar een betere huisvesting. Het
aantal leden groeit en de blokhut waarvan de groep nu gebruikt maakt
is te klein en voldoet niet meer aan de normen. In overleg met het Geldersen Landschap heeft de groep een geschikte locatie gevonden 100
meter ten oosten van het bestaande gebouw. Vanaf de weg zal het
gebouw niet zichtbaar zijn door een brede bosstrook. De toegangsweg
langs de woning Hilverinkweg l kan dan voor de scouting vervallen,
zodat voor die woning een rustiger situatie ontstaat.
Burgemeester en wethouders willen meewerken aan een snelle procedure zodat de scoutinggroep op korte termijn kan bouwen.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Over het subsidiëren na het jaar 2000 willen burgemeester en wethouders met de Muzehof en de gemeenten Zutphen, Lochem, Warnsveld,
Gorssel en Steenderen overleggen.

OEKOMST MUZEHOF
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om voor de Muzehof een subsidiebedrag vast te stellen voor het jaar 2000 van /159.094,—. Het aantal leerlingen wordt per categorie vastgesteld op:
-

'ACATURE ALGEMEEN
BESTUUR REGIO STEDENDRIEHOEK

18
30
29
8
6
6

algemene muzikale vorming:
muziekonderwijs harmonie/fanfare
instrumentaal/vocaal muziekonderwijs
balletonderwijs
ensemblespel
cursussen

Door het vertrek van mevrouw M. Aartsen-den Harder als raadslid van de
gemeente Vorden is zij ook geen lid meer van het algemeen bestuur van
de regio Stedendriehoek. De heer A.H.Boers is bereid de vacature te vervullen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
de heer Boers aan te wijzen als gemeentelijk vertegenwoordiger.

Soms is de ander...
definitief weg

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
GLEN TALLOCH
GOBLET
WHISKY
JONGE JENEVER
LTR
VAN 3095
LTR VAN 2495
VOOR
2695
VOOR 2095
+
10
ROCKS
+ 10ROCKS

ROUW

DROPSHOT
70 CL VAN 1895
VOOR 1495
+ 10 ROCKS

iHfflLSTKAMP

JAGERMEISTERi
70 CL VAN 2495
VOOR 2095
+ 10 ROCKS

«OntBOKMl

L*. *KW

HENKES
BESSEN
LTR VAN 1995
VOOR 1695
+ 10 ROCKS
DUJARDIN
VIEUX
LTR VAN 2495
VOOR 2095
+ 10 ROCKS

.- J

HULSTKAMP
ZACHTE BORREL
LTR VAN 1845
VOOR 1595
+ 10 ROCKS

NATIONAAL
FONDS
GEESTELIJKE
VOLKSGEZONDHEID

Slijterij en wijnhandel
ISUPER DE BOER|
ALT1JD op ZOE NAA HET BES
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
' "
Dorpsstraat 18 • Vordei^Telefoon (0575) 55 27 13

In onze maatschappij is <!<•
dood cru piivr-a;ingrlfgenheid. Men moet individurrl
het verdriet verwerken, ook
als men weinig familie of jjorde kennissen heeft. Gevolg:
weinig rtrn, slecht slapen,
moeilijk aan iets anders
kunnen denken, zich
neerslachtig vorlrii.
schuldgevoelens, enz.
Men sluit /ich af.
l.rvrn is dan een hel.

m

•"sejgs* graag"

PoMfaua 5103, SAOZJC Utrecht
Trlrl.».n (():«)) 2'I7 l l '17

Aanbiedingen geldig tot en met 9 oktober 1999

V1AAI VAN DE WEEK: ANANASVLAAI

f 10,00
*****

NIEUW: PICCOBELLOBROODJES: een licht
meergranenbroodje, 6 broodjes voor
f3,00
**

10 JAAR: Het PANDA BROODJE is jong 10 JAAR
PANDABROOD f 1,75 met een kleurplaot
voor de kinderen waarbij leuke prijzen te
winnen zijn

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

OKTOBER

MAANDTOPPER
GRATIS ABONNEMENT WOONMAGAZINE
Bij al uw aankopen van gordijnen, vloerbedekking en
binnenzonwering vanaf/ 350,- ontvangt u een

*****

GRATIS HALFJAAR
ABONNEMENT OP EEN WOONMAGAZINE

AMANDELSPECULAASJES uit eigen bakkerij
250 gr. f 5,50 2e pak f 2,50

U kunt kiezen uit
Ariadne, DHZ-Wonen, EigenHuis of VT-Wonen

* ****

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag lussen 7 en 8 uur

6 KRENTENBOLLEN f 2,50

VT WONEN
DoehetZerf
EIGENHUIS
ivfrmwiÉ
HARMSEN
interieur

Zelhemseweg 21
(Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Volop
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVIN YL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG-EN STOFFEERSERVICE

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

114,=
per m2.
DECJSPANNEVOGEL
f

M E U B E L - EN TA P 1 1 T t N H U IS

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Eko voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Brochures

DRUKKERIJ

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

VAKANTIE IS
NIET VANZELFSPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten. Dit jaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zonnebloem. Dankzi] de hulp van 6400 vrijwilligers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakanties' Giro 145, Breda.

Dc

lekkerste vleeswaren en worstsoorten uit eigen
worstmakerij
viii«*«v—••*
j
^~-^r~r^

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker
%';ï

tiHP

fii

Rookworst maken wfc'
het lekkerst zelf!

Altijd een
deskundig

*

Gezellig en
sfeervol winkelen

Het is er weer helemaal de tijd voor:
de originele Gelderse rookworst uit onze
eigen worstmakerij.
Met zorg gemaakt van geselecteerd
varkensvlees, de fijnste kruiden en
gerookt boven originele beukensnippers
en jeneverbessen. Heeft u eenmaal de
enige echte rookworst geproeft, dan
hoeft u zeker geen andere meer.

Heerlijk
gekruide
, lekkernijen
uit de gri«
Vertrouwd en
mals rundvlees

Neem zelf de proef op de som!

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

De beste kwaliteit redelijk geprijsd
GEKRUID
HAMMETJE
500 gram O-/O

KIPPEIMBOUTEN

GEHAKT
CORDON BLEU's
voor

KEURSLAGER
KOOPJE

3 ROOKWORSTEN

WUWS SPEK
1AQ
100 gram I*T^

t

Giro 145

SALAMI

5
) gram 7
fc1
l«^

HAMGEHAKT
'Wellington'
per stuk
VLEESWAREN
SPECIAL

7 VOOR

'OOK IK HELP MEE'

SPECIAL

HAM/EI

GRIGLIA

SALADE
100 gram

^T IJ
Aanbiedingen gelden
t/m 2 oktober 1999.

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

de Zonnebloem*

Laminaat

Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321

woonkamerkwaliteit
reeds vanaf

32,95
per m2.
DECSPANNEVOGEL
H

M E U B E L - EN TA P 11 T E N II U l S

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

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

Bloemsierkunst Elbrink
Vorden & Warnsveld
Burg. Galleestraat 5/7
7251 EA VORDEN
Tel. 55 14 36
. Fax 55 10 75

Bij Bloemsierkuiist Elbrink Vorden

3 dolle dagen
en wel op 30/9,1/10 en 2/10
Vanaf:

Donderdag 30 september om 9 uur alles half geld
M.u.v. Sntjfoloefnen ep kl^ln nfienfoel op l$prfo?fl? artikelen geen kadobgnnenü

Wij zijn in Vorden van 4 oktober tot en met 13 oktober gesloten zie Contact volgende week: Onze winkel in Warnsveld neemt alle activiteiten waar ook de
bestellingen tel.: 571171 fax: 571068 Winkel centrum Dreiumme 49 Warnsveld

handels-ofzetwerkgebied van
fatica-de l/ijfsprona
therapeutische leef-werkgemunschap en biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
beheerd een winkel m natuurmdingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.
Als extra service is er een bezorgdienst op dinsdag en vrijdag.
Ook verzorgen wij dan groenten- en
fruitabonnementen.
'Bel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

t>e \Ajfsprong
Trading
Keoordweg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Kies voor producten van
Vordens' grond kies voor
smakelijk en gezond!
met Eko en Demeter keur
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12.30 uur
woensdag
van 00.00 tot 12.30 uwen 14.00 tot 18.00 uur
zaterdag
van 08.00 tot 15.00 uwen vrijdag op de markt

Beleggen in Euroland met
RG EURO STOXX 50SM GarantFund
Portret van een dorp op
de grens van twee eeuwen

vanaf woensdag
29 september bij
boekhandel Bruna
en de bibliotheek
Als u 'Vorden '99' bij voorintekening heeft besteld, kunt u uw
exemplaar ophalen uitsluitend bij het adres waar u uw bestelling hebt opgegeven (Boekhandel Bruna of de Openbare
Bibliotheek). De prijs is dan f 24.50.
Er is een extra oplaag gedrukt voor wie op de verschijning van
het boek wilde wachten. De prijs is nu f 29.50. 'Vorden '99' is
een boek vol informatie over ons dorp en zijn bewoners, over
oude tradities in 1999, over wonen en werken, verkeer en toerisme, welzijn en het kerkelijk leven, over sport en recreatie,
het onderwijs, de cultuur en het landschap.
Er staan zo'n 150 recente foto's in het boek en tekeningen in
kleur van 'mijn liefste plekje' gemaakt door Vordense kinderen.
Verder zijn er gedichten, enquête-uitslagen en^n boeiend artikel over 'de toekomst van Vorden'.
Te verwachten is dat 'Vorden '99' nog voor het eind van het
jaar uitverkocht zal zijn (de helft van de oplaag is al bij voorintekening besteld). Wacht dus niet te lang majbet bestellen
van 'het mooiste Sint Nicolaas- en Kerstgeschenk dat u aan het
eind van deze eeuw aan een Vordenaar kunt geven'.
Bericht voor de bestellers van de luxe ingebonden en genummerde editie: uw ex. wordt binnenkort bij u thuisbezorgd.

Robeco introduceert RG EURO STOXX 50 GarantFund okt 99/06. Een
belegging waarmee u profiteert van de stijgingen van de DowJones EURO
STOXX 50, een toonaangevende index in Euroland. Uw risico blijft beperkt.
KoersKliks stellen namelijk uw winst veilig, zodra de EURO STOXX 50 met
een van tevoren bepaald percentage is gestegen. Uw winst kan u dan niet
meer ontgaan, zelfs al daalt daarna de index. Bovendien zorgt de minimum garantiewaarde (EUR 50) ervoor dat een groot deel van uw inleg
wordt beschermd.
Inschrijven? Dit kan tot en met 11 oktober 1999, 17.00 uur. Het aantal
participaties is echter gelimiteerd. Informeer dus snel bij de adviseur van
uw Rabobank afkijk op internet: www.rabobank.nl.

RG EURO STOXX 50SM GarantFund.
Beleggen met zekerheid in Euroland
Onderdelen van de Rabobank-organisatie die ah effecteninstelling zijn aan te merken, zijn geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te
Amsterdam. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Genoemd
fonds is In het bezit van de DNB-vergunning op grond van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. Een prospectus is verkrijgbaar bij de Rabobank.
Dow Jones EURO STOXX 50 is eigendom van STOXX LIMITED en is een merknaam van DowJones & Company Inc.

Een uitgave van de Stichting
Vrienden van de Openbare Bibliotheek in Vorden
t.g.v. het 25-jarig bestaan van de bibliotheek.

Beatrix Fonds
Lezers schrijven .,
\'criintw<M>i;liiit; i'iin </«•

ONVOORSTELBAAR

De gemeente had geen betere plek
kunnen bedenken voor het plaatsen van de banken rond het gazon
en het beeld van Staring in de
luwte van de muur er omheen en
prachtig uitzicht op de Dorpskern,
's Avonds in een laat zonnetje een
ontmoetingsplaats tussen jong en
oud. De zit er ook wel eens en praat
dan met die jongeren waarvan er
een aantal tot mijn persoonlijke
kennissen behoort.
Het klinkt nogal ontmoedigend
dat de gemeente Vorden een startdocument richt aan de politie om
extra aandacht te besteden aan
deze ontmoetingsplek.
Ontmoedigend, omdat hier zelfs
gedacht gaat worden door Varhya
dat eventuele verhalen over de
ontmoetingsplek te maken zouden kunnen hebben met het Somaliër zijn. Wees gerust Varhya;
dit is niet zo - dit mag niet zo.
Jullie argument dat er kennelijk
geen andere plek is om elkaar te
kunnen ontmoeten moet je echt
los zien van de huidige plek want
die is er voor alle mensen die daar
verblijven. Wat dit betreft moeten
jullie zelf knokken voor zoiets.
Overigens zou Vorden er trots op

Rabobank

moeten zijn dat jongeren van an- De collecte voor het Prinses Beatdere plaatsen speciaal hier.naar- rix Fonds heeft in Vorden, dankzij
toe-komen om elkaar te treffen, de inzet van een groot aantal colteken dat de plek een uitnemende lectanten, f 5.4.05,80 opgebracht.
De organisatie bedankt hen allen
plek is.
De ouderen hebben hun Soos, de voor de medewerking alsmede de
biljarters hun lokaal en de gelovi- inwoners van Vorden voor hun gifgen hun kerk. Dus - Vorden dient ten!
een plaats te bieden voor de jeugd,
een plaats waar je je als jongere
kunt verstaan met elkaar, maar
ook op de huidige plek waar jong
en oud recht op hebben. Die is er
toch niet voor niets gecreëerd?
Een Achterhoekse boer geld aftroggelen? Vergeet het maar L Je
Fred W. Hierck
kunt het proberen met mooie
Van Bramerenstraat l
smoesjes. Je kunt een overval in
scène zetten, in Linde bleef
boer Bavink op zijn qui-vive en
doorzag alles. Dat wil zeggen
toen de toeschouwers donderdagavond in Linde de feesttent
verlieten, bleef boer Bavink
gniffelend met een bom duiten
Vooruitlopend op Werelddieren- achter.
dag - 4 oktober - staat de Welkoop
in Vorden op zaterdag 2 oktober Het blijspel "Donder....dagen" ging
helemaal in het teken van deze er bij het talrijke publiek in als
dierenverwendag.
koek. Het is in het buurtschap
Zo kunnen kinderen op deze dag Linde traditie dat de drie dagen
een huifkanit door het dorp ma- durende volksfeesten met een token. Kaarten voor deze huifkarrit neelstuk beginnen, of, zoals een
zijn van te voren af te halen bij de paar jaar geleden, met een revue.
Welkoop aan de Stationsweg 16. Dat juist deze donderdag de titel
Verder kunnen de kinderen op za- van het stuk "Donder....dagen"
terdag 2 oktober met hun huisdier heette, berustte op louter toeval.
op de foto.
Het stuk geschreven door J. Hem-

RV. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
hej^foelopen weekend met hun
duWi deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Roodeschool over een
afstand van circa 155 kilometer.
Het betekende tevens de laatste
vlucht van het seizoen.

500 Deelnemers
wandeltocht langs
kastelen

Ondanks het feit dat er zaterdag
overal in Nederland wandeltochten werden georganiseerd ( om
precies te zijn 25) kwamen er deze
dag voor de Kastelenwandeltocht
De uitslagen waren: H. Eykelkamp in Vorden ruim 500 personen aan
l, 15, 17; Roy Eikelkamp 2, 18; W. de start. Een aantal waar de wanOldenhave 3,7,14; G en H Boesveld delcommissie uitermate tevreden
4; C. Bruinsma 5,6,9,10,11,12,13, over was.
16; A en A Winkels 8.
Het merendeel van de wandelaars
koos voor de route van 20 kilome
De uitslag van de wedvlucht vanaf ter. De overige afstanden waren de
Heverlee over een afstand van 5,10,15, 30 of 40 kilometer, ui het
circa 180 kilometer bedroeg: C. parcours van de grootste afstanBruinsma 1; G en H Boesveld 2, 3, den waren alle Vordense kastelen
4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20; A en A "opgenomen". De kortere afstanWinkels 6, 8,13,14,17,18; Roy Ey- den kregen vier kastelen van dichtbij te zien.
kelkamp 12; H. Stokkink 15.

Amusant blijspel in Linde

Welkoop Vorden
viert 2 oktober
werelddierendag

mink- Kamp was in feite een vervolg op het blijspel van vorig jaar
getiteld "Madam de Boerin", echter het blijspel kon ook als een
"apart" stuk worden gezien. Het
speelde zich allemaal af rondom
boer Bavink en zijn vele geld. De
incidenten, verwikkelingen of hoe
je ze ook mag noemen, ze speelden zich steeds op een donderdag
af!
Dat het blijspel veel publiek trok,
(de feesttent was goed gevuld) is op
zich niet zo verwonderlijk. De me
despelenden komen allemaal uit
Linde zelf. En is het niet leuk om je
eigen buurman of familie te zien
spelen? Ja toch!
Onder regie van Marie Schuppers
zette de toneelgroep Linde een
vlot gespeeld stuk op de planken
waar met genoegen naar werd gekeken. De groep bestond dit keer
uit Henk Sleumer, Jan Bosch,

Janny Haaring, Herbert Hulstijn,
Nienke Groot Jebbink, Antwan Havekes, Marco Arfman, Marian Ruiterkamp, Janny Tuinman, Martin
ten Have, Herbert Bosch en Erna
ten Pas.
De decors werden gebouwd door
Bennie Scholten en Erik Ruiterkamp. De verlichting was in handen van Ferdie Schmitz. Voor de
grime "tekenden" Genie Harmsen
en Ineke Pardij s. De soufflage
werd verzorgd door Annie Ruiterkamp.
Tussen de bedrijven door zette
Bert Tuinman voorzitter van de
feestcommissie in Linde Karel
Hietbrink in het zonnetje. Hietbrink maakt namelijk al 25 jaar
deel uit van deze feestcommissie.
Hij ontving een gedenkschaal.
Voor mevrouw Hietbrink waren er
bloemen.

NIEUW!

engelo Modedorp
Koopzondag 3 oktober 1999
1 1.00 tot 1 7.00 uur

U heeft keuze uit:
KENNER

ROOZEGAA

- Hondenbrokken
- Hondendiner
- Lam & Rijst
- Senior brokken
- Junior brokken
- Kattenmix 1
- Kattenmix 2
In voordelige grooten kleinverpakking.

Helmink

Sport&Mode

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 84
Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

SCHOENMODE HERMANS
Schröder Mode
Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo (G), tel.: 0575 - 46 25 47

(qpuchon
Jeugdmode
Raadhuisstraat 25, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79

SPALSTRAAT 7-9
TEL. (0575) 46 13 83

7255 AA Hengelo (G.)

Verkrijgbaar bij:

Welkoop Hengelo / Welkoop Ruurio / Welkoop Toldijk^Welkoop Vorden
rkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 35

Pleinmarkt

Open asield£ren

Opening
woensdag
29 september
13.30 uur

"seizoensgebonden
basics & trends
Nu volop groendecoraties
in nerfstsfeen

Cadeaus
en decoratie:
voor binnen
en buiten

Spiiining

Voor elke
klant ligt er
een
smaakvolle,
r
attentie klaar
(zolang de voorraad strekt)

Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag
10.00 -11.30 uur en 13.30 -17.30 uur,
vrijdag 10.00 -12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur
en zaterdag 10.00 -16.00 uur.

de 4 seizoenen
Kerkstraat 6 (marktplein)
7251 BC Vorden
tel. (0575) 555 321

Op zaterdag 2 oktober wordt er
door de veilingcommissie Vorden
weer een pleinmarkt gehouden bij
de Dorpskerk. Er is weer van alles
te koop zoals kasten, bedden, tafels, stoelen en bankjes. Verder
veel kleine spullen zoals pannen,
bloempotten, glaswerk en elektrische apparatuur. Ook is er een
kraam met mooie boeken en Ip's.
Dit alles omlijst door een gezellig
stukje muziek, een lekker kopje
koffie met een heerlijke oliebol.
De opbrengst van deze markt is
voor de kerken in Vorden.

Op 2 en 3 oktober houdt het dierenasiel De Bronsbergen Open Dagen. Het asiel is gevestigd aan de
Bronsbergen 10.
De Stichting Vrienden van de
Bronsbergen staat op beide dagen
met een stand om donateurs te
werven. Ook de papegaaienopvang
en de Dierenbescherming geven
informatie en er vinden allerlei
demonstraties plaats. Verder is er
een dierenarts aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Zie ook
advertentie.

De swingende lessen vinden plaats in groepsverband en op muziek. Onze
instructeurs zijn speciaal
hiervoor opgeleid door
Reebok. Doe mee met een
proefles want voor je het
weet ben je 45 minuten
verder en heb je 800 calorieën verbrand!

Vanaf 20 Sept.
2 open weken
Bel voor een proefles 0575.553433

Indoor Sport Vorden
Overweg 16

ch

KLUVERS VORDEN C.V.

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

oh

PEPSI COLA
KG HALEN - 500 G BETALEN!
3,50-

1,75

AHYORKHAM
200 6 HALEN - 100 G BETALEN!
718-

1.5 L

DIVERSE MATEN
2 PAKKEN NAAR KEUZE
VAN 79,98 VOOR

2 HALEN - t BETALEN!

39,99

AH HAMBURGERS
1 KG HALEN - 500 G BETALEN

3,59

15,98 -

5,10-

2,55

AH KAAS 48+
ZAANLANDER
MILD KG HALEN - 500 G BETALEN!

7,99

14,90-

7,45

Dat is leuk !
Alle moeders en vaders krijgen van ALBERT HEIJN HENGELO (G)
een gratis foto (formaat 18x27 cm) van hun baby geboren in 1999

Medewerker
groentespeciaalzaak (m/v)

op vertoon van de bonuskaart en tegen inlevering van een negatief

Voor onze groentespeciaalzaak in Vorden zijn we op zoek
naar een gemotiveerde medewerker.
Vind je het leuk om met mensen om te gaan, wil je een
vak leren zowel de praktijk als de theorie en durf je verantwoordelijkheid op je te nemen? Dan ben jij de medewerker die we zoeken
Interesse? Neem dan contact op met

in Vorden, telefoon (0575) 55 16 17 en vraag naar Joan
of Marietje. Je mag ook een sollicitatiebrief sturen.
Het adres is Burg. Galleestraat 3, 7251 EA in Vorden

van hun keuze

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Jansen & gal

-è

Kinderen opgelet!
Zaterdag 2 oktober vieren wij

WERELDDIERENDAG

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

BOVAE

Kom een huifkarrit maken
(10.00 tot 13.00 uur)
of ga met je huisdier
op de foto
(14.00 tot 17.00 uur)

- jeu
op zaterdagmorgen vanaf l O uur
- senioren vanaf 18 jaar
op donderdagavond vanaf 19.30 uur
bodmlntonverenlging Rosh-Vordan doet u een uniek aanbod:
maak vrijblijvend hennis met badminton.
hom 3x vrijblijvend kijken en sporten.
als u lid ujordt, betaalt u tot l januari 2000

lot ziens bij Welkoop

geen contributie
Informatie:

- telefonisch: Hannu UUieloard 552344
- In de sporthal: de trainer of een van de bestuursleden

DE GROEN EN DOEN WINKEL

shuttles en rockets zijn oonuuezlg
begeleiding door gediplomeerde trainer

Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

Uitslag verloting Floralia
41
60
271
318

608
625
757
780

804
809
925
1215

De prijzen zijn af te halen bij
Mevr. Oosterink, Het Gulik 15, te Vorden.
Tevens willen wij een ieder bedanken die ons voor en
met de tentoonstelling hebben geholpen in het bijzonder de schooljeugd met het inzenden van hun stekplant

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gtas in lood atelier
Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

Ernst te Velthuis en Leo Slütter lopen 'De Jungfrau marathon'in Zwitserland:

Clubkampioenen VTP
r

Van 12 t/m 18 september vonden bij VTP de clubkampioenschappen enkel en mix voor de
jeugd plaats. Het weer liet de organisatie niet in de steek en het
enthousiasme bij de jeugd was
groot. Er waren heel wat leuke
en vooral spannende: partijen
te zien met als klap op de vuurpijl de finales op zaterdag.
De uitslagen waren als volgt: basisonderwijs meisjes: 1. Evelien Dijkman; 2. Martine Dijkman; basisonderwijs jongens: 1. Rob Knoef; 2.
Tim Vrielink; mix basisonderwijs:

1. Martine DijkmanfTom Pelgrum;
2. Evelien Dijkman/Joris Fransen;
verliezersronde basisonderwijs
meisjes: 1. Marije Heijink; 2. Lise
Elbrink; jongens: 1. Chiel van Helden; 2, Maurice Korenblik.
De uitslagen bij het voortgezet onderwijs waren: meisjes: 1. üsette
Dijkman; 2. Kim Draaijer; jongens:
1. Ben Wunderink; 2. Robbert
Fransen; mix: 1. Üsette Dijkman /
Tim van den Berg; 2. Marjolein
Meulenbroek / Frank Waarle; verliezersronde meisjes: 1. Evelien
Volker, 2. Karin Rikkers; jongens:
1. Frank Waarle; 2. Bart Pelgrum.

Dameskoor

Vrouwenraad

Het Vordens Dameskoor heeft een
bezoek gebracht aan de mosterdfabriek in Doesburg. Van daaruit
ging de tocht naar het plaatsje
Aerdt naar de hofstede "De Haemmalker" waar de merk- en letterlappen van de heer J. Houtman
werden bekeken. Op de terugreis
werd in Doetinchem een bezoek
gebracht aan de klompenfabriek
van de familie Hogenkamp.

De Vrouwenraad Vorden start
dinsdag 28 september met de eerste les van de cursus "Weerbaarheid". Deze cursus wordt gehouden in het Dorpscentrum en bestaat in totaal uit tien lessenJïlke
les duurt twee uur. De cursus staat
onder leiding van Henny van
Woerkom. Voor informatie kan
men bellen 0575- 551688.

Cross "Graafschaprijders":

André Schoemaker kampioen
Zaterdag werd op het "Deldencircuit" te Vorden de laatste
cross van de VAMC "De Graafschaprijders" verreden. Er was
nog één titel te vergeven en wel
in de recreantenklasse. Hoewel
André Schoemaker een ruime
voorsprong had opgebouwd
moest de laatste wedstrijd de
beslissing brengen. Door loting
moest hij vanaf de laatste startplek vertrekken. Dat deerde
hem echter niet. Schoemaker
won de eerste manche en stelde
de titel veilig. Henk Heilegers
„ en Cees werd in deze eerste
manche tweede voor Cees Koolen.

..»

In de tweede manche waren de
roDen aan de kop omgekeerd dat
wD zeggen dat HeDegers over de
langste adem beschikte, voor
André Schoemaker en Cees Koolen. De dagoverwinning ging door
dat betere resultaat in de tweede
manche naar Henk Hellegers. Bij

de Superklasse reed meervoudig
Nederlands Endurokampioen Alfons Hoevers een zeer sterke wedstrijd. Hoevers won beide manches
voor Erwin Plekkenpol.
UITSLAGEN: SUPERKLASSE
l Alfons Hoevers 40 punten; 2
Erwin Plekkenpol 34; 3 Gerben
Vruggink 28; 4 Marcel Bulten 28; 5
Wienand Hoenink 22 punten. De
eindstand in deze klasse: l en
kampioen Stephan Braakhekke
192 punten; 2 Erwin Plekkenpol
169; 3 Marcel Bulten 142; 4 Gerben
Vruggink 132; 5 Wienand Hoe
nink 56 punten.
Klasse Recreanten: l Henk Helle
gers 37 punten; 2 AndiC Schoemaker 37; 3 Cees Kooien 30; 4 Hans de
Gier 26; 5 Martin Voskamp 22 punten.
Eindstand: l en kampioen AndrC
Schoemaker 171 punten; 2 Cees
Kooien 141; 3 Johan Braakhekke
140; 4 Henk Hellegers 104; 5 Martij
Ketz 91 punten.

De mooiste en zwaarste
marathon van Europa
Op zaterdag 4 september 1999
was het zover, de 7de editie van
de Jungfrau Marathon (Zwitserland) met vertrek in Interlaken
en aankomst op de Kleine
Scheidegg nabij Grindelwald
op halve hoogte van de Jungfrau. De start vindt plaats om
09.45 uur op een hoogte van
565 meter boven NAP in Interlaken. Via Lauterbrunnen en
Wengen gaat het daarna omhoog naar de Kleine Scheidegg
(op 2090 meter hoogte) recht
voor de machtige Alpentoppen
van de Jungfrau, Monch en Eiger. Deelnemers aan deze marahtohn zijn de Vordenaren
Ernst te Velthuis en Leo Slütter.
De totale stijging bedraagt 1810
meter en is hiermee de zwaarste
marathon in Europa. In het startgeld zijn inbegrepen: deelnamebe
wijs, kledingtransport naar de
aankomst, bevoorrading, terugreis
met het nostalgische treintje van
de finish terug naar Interlaken,
medaille, uitslagenlijst. Dit jaar
was de wedstrijd in februari al volgeboekt (Meer dan 6.000 liefhebbers, 3.300 toegelaten deelnemers). Vreemd genoeg zijn hiervan
maar 2.873 deelnemers komen opdagen. Er gaat kennelijk nogal wat
mis in de voorbereiding. 2.765
deelnemers kwamen aan de finish. Dit betekent dat goed voorbereidde doorzetters aan de start
hebben gestaan.
Samen met de Swiss Alpine Marathon (67 km) in DAVOS is het een
echte uitdaging voor de duurloper
die wat meer en wat anders wil of
een nieuwe uitdaging niet uit de
weg gaat. Het panorama is echt indrukwekkend, het parcours zwaar
uitputtend, de steeds aanhoudende stijgingen zijn mentale uitdagingen maar het zicht op de Jungfrau en de andere dames maken alles goed!
De Jungfrau Marathon kan ruwweg in vijf stukken worden verdeeld. Eerst de bijna 25 kilometer
lange aanloop tot voorbij Lauterbrunnen door, vergeleken met het
hooggebergte, een even saai als
ogenschijnlijk1 vlak landschap.
Dan de 'muur naar Wengen (1284
meter). Vervolgens het stuk over
kronkelpaden naar Biglenalp
(1710 meter). Tot en met de Eigergletsjer (2205 meter) wordt - met
prachtige panorama's als stille,
maar motiverende getuigen - eerder gestrompeld dan gelopen. En
dan is er het laatste deel afdaling
naar het verlossende einde op de
Kleine Scheidegg. Daar wachten
56 warme douches en het treintje
dat ons avonturiers weer met beide, maar zeer pijnlijke benen op
de begane grond brengt.
Leo Slütter liep samen met z'n
loopvriend Ernst te Velthuis deze
marathon. U zult hen in de uitsla-

Volleybal
UITSLAGEN
Dash Cl - RiVb Cl 3-0; Avanti BI Dash BI 0-3; Dash Al - Halley A2 31; Dames VW l - Dash 2 3-0; Sparta 5 - Dash 6 3-1.
PROGRAMMA
Heren: The Phantoms l - Dash 2;
Tornado Cl - Dash Cl; Dash BI RiVo BI; Erix '80 Al - Dash Al.
Dames: Dash l - Boemerang 1;
Dash 2 - Nefit/Orion 4; Dash 3 Gorssel 1; Dash 4 - Access BVC 3;
Willems/Gemini - Dash 5; Harfsen
4 - Dash 6.
Heren: Dash l - Nefit/Orion 3; Dash
3 - Mevo 2; Willems/Gemini 4 Dash 4.

gen van de Jungfrau Marathon in
de slotpagina 's moeten zoeken. Ze
behoren tot de vele echte liefhebbers op het sprookjesachtige,
maar gruwelijk zware parkoers in
de Zwitserse Alpen, met maar één
doel: uitlopen binnen de tijdslimiet van 6 uur 30 min.
De wedstrijd is eigenlijk geen marathon. Het is een avontuur met
veel onbekende aspecten. Het parcours met de stijgingen, de weersomstandigheden met de wisselingen, de verzorging, de lange duur
en de omgeving. De eerste vereiste
is dat je hoofd, de moraal, goed is
en vervolgens de benen en voeten.
Marathonrecords lagen ook voor
hen niet klaar bij de finish. Over
de tijden, rond de zes uur maar,
een halfuur sneller dan het noodscenario en de bezemlopers, zullen we het maar niet hebben.

ging het 5 km verder vlak door het
prachtige Lauterbrunnendal. Hier
begon het zwaarste deel van de
marathon: De 'Muur van Wengen'
: zigzaggend via 26 hairpins ging
het steil omhoog tot in Wengen
(400 m hoger). Iedereen ging (snel)
wandelend waarbij De me aanpaste
aan het gezelschap. Toch ging het
voor mijn doen als een speer.
Ernst, die de eerste 25 km al 10
min voorsprong had gepakt, haalde De ongeveer halverwege de berg,
tot m 'n verrassing , al in. Hij verspeelde zijn voorsprong door aan
beide benen een masseuse te laten
plaatsnemen. Tsja voor die klaar
zijn ben je de zorgvuldige opgebouwde voorsprong natuurlijk
kwijt."

Leo Slütter vervolgt zijn verhaal:
"De verzorging was de gehele
tocht perfect. M'n eigen bidon
Leo Slütter: "Boven, nabij de Eig- kon De onderweg naar believen bijergletscher, deed alles aan m 'n lijf vullen zodat drinken altijd moge
pijn maar wat hebben ik genoten. lijk was. Na Wengen ging het even
Eigenlijk is mijn lijf, ongeschikt minder steD maar toch nog lastig
voor het berglopen en waarschijn- genoeg door het steeds oomhooglijk ook voor de loopsport, zoals gaande karakter. Vanaf km 35 ging
ook bij de SMA werd beweerd. De het minder: de enthousiaste klimweeg 110 kilo, mijn persoonlijk re partij naar Wengen had een fiks
cord op de vlakke marathon is gat in mijn reserves geslagen en op
3hr43. Maar dat was destijds en op km 38 ging had De dimlicht op.
het vlakke. Nu hou ik me vast aan Het was koud beginnen te rege
wat gezochte relativeringen. De nen. Op 38,3 km begon de 2e
verplaats per tijdseenheid hetzelf- muur waarvoor ik reeds was ge
de gewicht als de Keniaan die De waarschuwd. Men vertelde ondersprak vlak voor de start. 55 kg en weg reeds: Het ergste moet nog koeen tijd van 3 uur. De doe 110 kg in men. 500 meter stijgen in 2 km.
6 uur en dat over 42.195 meter ho- Dat is moordend na die afttand.
rizontaal en bijna 2.000 meter ver- De laatste 300 meter over een smal
ticaal De^^ptor levert dan toch bergpad op de top van een berghetzelfde^^rmogen. Door zijn rug. De zag een paar honderd me
hoge snelheid zal hij meer last ter voor mij dat Ernst zoj**ist aan
hebben van de luchtverplaatsing. de laatste afdaling was begonnen.
De heb daarentegen weer een ho- Ook hij was de scherpte kwijt zo te
zien. De dacht nog over het dichtger Cw-waarde."
"Het was M*warm bij de start: 25° lopen van het gat. Dat had De niet
C. De ve^Pe voorspeDingen wa- moeten denken. OnmiddeDijk zet
ren me ontgaan, het interesseerde hij aan voor een eindschot. De zie
me ook niet. Wat komt dat komt. weer de omgeving met aan weersPlan was om de eerste 25 km zo zijden een eindeloze helling op
snel mogelijk te lopen met de 45° naar beneden. Adembene
waarschuwing van de organisatie mend! Het voorgaande was inderin het achterhoofd dat je voor de daad kinderspel. Maar de weten30 km absoluut geen krachten schap dat het de laatste loodjes
moest verliezen. Die steile beklim- zijn geeft hoop. Na 40,5 km nog
mingen in de laatste 17 kilometer 1,5 km afdalen over een zeer onefzouden voor mijn 110 kilo's al fen bergpad en even lekker kicken
zwaar genoeg zijn. De plaatste me bij het overschrijden van de finish
bij de start ergens in het midden alwaar m 'n eega me ook het idee
van het laatste startvak zodat ze geeft dat 't niet nDes was. Het was
me niet op de hakken zouden lo- voor mij meer dan de moeite
waard. Finish in 6.05.53 uur. Ernst
pen want dat is ook vervelend."
"De eerste 10 kilometer waren was binnen op 6.00.11 uur. De
echt vlak maar door het warme winnaar deed het in 2.54 uur bij
weer transpireerde ik fors. Dus de heren en 3.23 uur bij de daveel aan de bidon lurkend trok De mes."
lekker lopend door Interlaken
richting halve marathonpunt, Tot slot zegt Leo Slütter: "De Jungflichtjes golvend via Zweitlutschi- rau Marathon is de mooiste wednen (15 km) naar Lauterbrunnen strijd ooit door mij gelopen:
(20 km). Dit in een tempo van rond prachtig parkoers, goede organisade 6'per km. Voor Lauterbrunnen tie, goede bevoorrading onderweg
moest er in de 2e tien kilometer en als aandenken een medaDle,
middels vals plat wel zo'n 300 me- prachtig T-shirt, Polaroid-foto bij
ter worden geklommen hetgeen de finish. Volgend jaar ben De er
op mij echt vals overkwam. Verder weer bij op 2 september 2000."

CDA praat over
veiligheidsbeleid
Op maandag 4 oktober belegt het
bestuur van het CDA regio Stedendriehoek in samenwerking met de
Bestuurdersvereniging afdeling
Gelderland regio Stedendriehoek
een thema-avond over veiligheidsbeleid. Deze avond heeft plaats in
De Wijngaard aan de Wilhelminalaan l in Zutphen.
Veiligheid is iets wat ons allen
raakt. Soms hebben we allemaal
het gevoel dat de wereld alleen
maar onveiliger wordt, dat kon zo
niet langer doorgaan. Daarom wil
het CDA er met u over praten. Uitgangspunt voor deze avond is het

CDA-rapport 'Samen Nederland
Veiliger Maken'. Op deze avond
zullen een aantal mensen uit het
*veld' hun visie geven. Aanwezig
zullen zijn een beleidsmedewerker van de Politie Noord-Oost Gelderland district IJsselstreek, de
heer Th. Rietkerk, mede opsteller
van het rapport, een medewerker
van Bureau Halt regio Stedendrie
hoek, wethouder hungerink van
de gemeente Lochem en de heer
Kulik van het Reviuscollege in
Deventer.
Na de pauze is de zaal aan de
beurt. Onder leiding van de heer
AJ. van Oosten, wethouder van de
gemeente Zutphen, kan met elkaar en de inleiders gediscussieerd worden.

Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud

Wïlbert de Leeuw van Garden Master Vorden start met tweede winkel:

Kadozaak 'De 4 seizoenen'
van start in kiosk van WV

HULCO GASSERVICE
verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en
particulier, aangesloten bij EGFverhuurorganisatie. Erkend waarborginstallateur.
CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249
HAARMODE

DECHERING
Haarmode Dechering
Beltrumsestraat 50
Groenlo 0544-461553

Haarmode Dechering
Aaltenseweg 3a
Dinxperlo 0315-655353

KAPSTER GEVRAAGD

Haarmode Dechering vraagt voor haar kapsalon te
Groenlo

ALL-ROUND KAPSTER
Wij bieden een zelfstandige verantwoordelijke en
gezellige werkplek met interne opleiding om up to
dateTé blijven.
Tevens bieden wij een opleiding voor de nieuwste
haarmodetrends bij Junge & Michaelis Academie.

De kiosk van de WV op het
marktplein in Vorden heeft een
nieuwe bestemming gekregen.
De WV heeft de kiosk verhuurd
aan Wilbert de Leeuw van Garden Master Vorden. Op woensdagmiddag 29 september opent
hij hier 'De 4 seizoenen', een kadowinkel waarbij de nadruk
komt te liggen op groendecoraties. De winkel wordt gerund
door Marieke van der Logt die
de afgelopen 4,5 jaar bij Garden
Master Vorden heeft gewerkt.
Kadowinkel 'De 4 seizoenen'
wordt om de paar maanden hele-

maal vernieuwd. "We willen de
klanten elk seizoen weer wat anders bieden", legt Marieke van der
Logt uit. "Op dit moment staat de
herfst centraal. Door bij de aankleding gebruik te maken van donkere warme kleuren hebben we als
het ware de herfst in huis gehaald.
Verder heb ik veel gewerkt met
vruchten en eikels. Als je de winkel binnenloopt krijg je gelijk het
dat de herst is begonnen".
HERFSTBOEKET
Kadowinkel 'De 4 seizoenen' heeft
van alles in huis. Van herfstkaarsen tot schemerlampj es en van bij-

zettafeltjes tot kleine kastjes. "We
verkopen alleen geen gewoon bosje bloemen", zegt Marieke van der
Logt. "Maar de mensen kunnen
hier wel weer terecht voor bijvoorbeeld een mooi herfstboeket."
Dergelijke herfstboeketten stelt
Marieke van der Logt zelf samen.
De opleiding bloemschikken die
ze volgde komt wat dat betreft
goed van pas. "Bij een herfstboeket
maak ik veel gebruik van blad. Verder verwerk ik veel bessen en
vruchten in zo'n boeket. En er gaat
natuurlijk een mooi herfstpapiertje omheen."

Heb je interesse of wil je meer informatie bel dan

Haarmode Dechering Groenlo
Tel. 0544-461553

Nieuwe baanbrekende Primera
bij Autobedrijf Jos Herwers BV
Nissan-dealer Autobedrijf Jos
Herwers BV in Hengelo en Zutphen heeft nu de nieuwe, baanbrekende Primera in de showroom. De Primera bijt het spits
af van een compleet nieuwe generatie begerenswaardige auto's, ontworpen om van te genieten.
"De Primera is volledig ontworpen
rond het belangrijkste, meest geavanceerde en meest grillige onderdeel van elke auto: de mens. En
dat zie je, hoor je en voel je duidelijk. Techniek staat in dienst van
de mens. Dat is onze boodschap bij
de nieuwe Primera. Het blijkt bijvoorbeeld uit een geavanceerd klimaatcontrolesysteem dat een aantal functies automatisch uitvoert.
Slimme oplossingen zijn ook de
snelheidsafhankelijke volumeregelingen en de haakjes achter de
voorstoelen om de tas met afhaaleten aan te hangen", meldt Jos
Herwers enthousiast.
"Een auto moet aan alle eisen van
de inzittenden voldoen, op elke
vraag een antwoord hebben. Bij de
Primera behoren kleine ergernissen tot het verleden. Zoals een
stuurwiel dat in de zomerzon
gloeiend heet wordt. Een bril die
niet krasvrij kan worden opgeborgen. Of een zonnekleop die ontoereikend is voor kleinere mensen.
Voor al deze 'details' heeft Nissan

een oplossing bedacht", zegt Jos
Herwers.
"Nissan heeft de Primera een meer
agressief uiterlijk meegegeven. De
auto straalt meer dan ooit dynamiek uit. Dat komt door de bijzondere waaiervormige grille en de in
de bumper doorlopende motorkap. Ook aan de achterzijde oogt
de Primera sportief. Het interieur
is luxueus door het tweekleurige
dahsbord, de zilvergrijze omlijsting voor de tellers en de chromen
strips. Bij de motoren is een opvallend zuinige 1.8 liter motor (114
pk) nieuw beschikbaar. Deze dicht
het 'gat' tussen de 1.6 liter en de
2.0 liter. Daarnaast is er nog een

krachtige 2.0 liter turbodiesel.
Heel bijzonder is de als extra verkrijgbare Hypertronic CVT M6.
Deze automaat biedt tevens de
mogelijkheid om met de hand te
schakelen, zonder gebruik te
maken van een koppelingspedaal", vertelt Jos Herwers.
De Primera heeft een zeer complete standaarduitrusting met onder
meer ABS/EBD, Nissan Brake Assist, twee airbags, centrale deurvergrendeling, een in hoogte verstelbaar stuurwiel en ISOFIX kinderzitje-bevestigingspunten. De
prijslijst van de Primera begint bij
39.695 gulden.

Maak kennis
met Kenner
bij Welkoop
Met Werelddierendag zal Agri Retail zijn 'nieuwe' merk diervoeders
'Kenner' landelijk in alle aangesloten winkels introduceren. De Kenner-lijn, die al ruim twintig jaar
bestaat, is momenteel uitsluitend
verkrijgbaar in de Welkoop winkelformule, opererend in het noordelijk deel van Nederland. De Kenner lijn is echter dermate veranderd dat ook voor de Welkoopwinkels sprake is van een nieuw merk.
'Maak kennis met Kenner'. Met
deze slogan ging deze week de introductiecampagne van start. Met
ruim 1,8 miljoen folders zal de
consument met Kenner in contact
worden gebracht. Daarnaast is
rondom Werelddierendag een
groot aantal activiteiten gepland.
Zo wordt in alle 250 winkels op zaterdag 2 oktober een Kenner fotoactie gehouden. Kinderen kunnen
op deze dag met hun huisdier op
de foto gaan. Tevens treedt Kenner
op als hoofdsponsor van de Nationale Dierenshow, de grootste
kleindierenbeurs van Nederland
in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.
Op Werelddierendag zullen eerst
de Kenner honden- en kattenvoerproducten worden geïntroduceerd. Gedurende de periode daarna zullen de kattenbakvullingen,
hondensnacks, knaagdierenproducten, watervogel- en sierhoendervoer, tóppenvoer, schapen-, geiten- en hertenvoer, vogelvoeders
en visvoer op de markt komen. Het
gehele Kenner assortiment zal
voor het eind van het jaar in alle
aangesloten winkels aanwezig
zijn.

Stickers

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Radio en TV
Sateliet-systemen
Koelen, Wassen, Drogen
Onderhoud, reparatie en
verkoop
Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo
(Gld.) • Tel./fax (0575) 467437 Ma.

t/m vr. geopend van 17.00-19.30
uur Za. van 10.00-17.00 uur

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toertussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Trimsalon
'De Batsheuvel'
Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd
hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

Erwin Hoeksma schutterskoning in linde
Erwin Hoeksma is er het afgelopen weekend in geslaagd om
tijdens de volksfeesten in het
buurtschap linde de titel
"schutterskoning" in de wacht
te slepen. Terwijl de heren zich
met het vogelschieten bezig
houden gaan de dames "vogelgooien". Dit onderdeel werd gewonnen door Rianne Meijerink. waardoor zij de nieuwe
"Knuppelkoningin" werd. Het
vogelschieten bij de jeugd werd
gewonnen door Joy Roeterdink.
Het volksfeest in linde speelde
zich gedurende drie dagen af
rondom de befaamde Lindese
Molen. Het begon met een opvoering van een blijspel. Het feest eindigde zaterdagavond met een denderend feest in de grote tent, waarbij "De Flamingo's" er voor zorgden dat de stemming goed bleef.
De uitslagen van de diverse spelen
waren:
Vogelschieten: l Erwin Hoeksma
(schutterskoning), 2 Wirn Nijland
(kop), 3 Marieke Uilenreef ( r.vleugel), 4 Tonnie Roeterdink (l.vleugel), 5 Qiristiaan Knoef ( staart).
Vogelgooien: l Rianne Meijerink (
knuppelkoningin), 2 Marja Hiet-

Prinses Beatrixfonds
De opbrengst van de collecte voor
het Prinses Beatrixfonds heeft in
Vierakker-Wichmond: f 1.446,05
opgebracht.
Hartelijk dank aan alle medewerkers en collectanten die deze collecte tot zo'n succes hebben gemaakt.

brink (kop), 3 Ria Snellink (r.vleugel), 4 Simone Polman (l.vleugel),
5 Jeanet Harmsen (staart).
Dogkanijden: l Joke Harmsen, 2
Berdie Tolkamp, 3 Harriet Fokkink.
Schijfschieten: l Martin Roeterdink, 2 Roelof Knoef, 3 Dewalt Meijerink.
Geluksbaan: l Bert Hulstijn, 2 Flris
van Veen, 3 Thijs van Amerongen.
Ballero: l Yvonne Koning, 2 Reini
Hoeksma, 3 Marjan Bloemendaal.
Sjoelen: l Joke Harmsen, 2 Riek
Snellink, 3 Annie Ruiterkamp.
Kikkerspel: l Henk Nijland, 2 Ria
Fokkink, 3 Tonny Bosch.
Gavelgooien: l Wilfried Lichtenberg, 2 Peter Balvert, 3 Jan Uilenreef.
Kegelen: l Gerrit Jan Knoef, 2
Henry Koning, 3 Piet van Amsen.
Ringwerpen: l Wim Harmsen, 2
Inge de Jonge, 3 Erwin Hulstijn.
Korfbal: l Jan Bloemendaal, 2 Martin Roeterdink, 3 Irma Tekelenburg. Jongens 7 en 8 jaar: l Torn BeDoeltrappen: l Joanne Eggink, 2 rends, 2 Kevin Mombarg, 3 Bas
Klein Haneveld.
Irma Tekelenburg, 3 Jeanet Bijen.
Jeugd: Vogelschieten: l Joy Roe Jongens 9 t/m 11 jaar: l Lody Jasterdink( koningin), 2 Jan Mombarg sies, 2 Torn Kreunen, 3 Torn Pelg( kop), 3 Thijs van Amerongen ( rum.
r.vleugel); 4 Gerard Bloemendaal ( Jongens 12 t/m 14 jaar: l Dion
l.vleugel), 5 Roderick Kreunen ( Wolf, 2 Swedee Wentink, 3 Gerard
Bloemendaal.
staart).

Rommelmarkt
Zaterdag 2 oktober wordt weer de
jaarlijkse bazar / rommelmarkt gehouden in en bij de gereformeerde
kerk. Voor tijden zie contactjes in
dit blad.

Vissen
DE SNOEKBAARS
De viswedstrijd die de hengelaarsvereniging "De Snoekbaars" in de
Berkel te Lochem organiseerde
was zeer succesvol. Alle deelnemers slaagden erin om „n of meer
vissen te vangen. De totale vangst

Jubilarissen bij Emsbroek
Op vrijdag 10 september vond
in de bedrijfskantine van Gems
Metaalwerken en Emsbroek Installatietechniek te Vorden een
receptie plaats voor de 4 jubilarissen die in het laatste jaar van
deze eeuw 25 jaar bij het bedrijf
werkzaam waren. Het betreft
de medewerkers Geert Klein
Nulent Harry Arendsen, Gerard
Nieuwenhuis en Bennie Wissink.
Geert Klein Nulent uit Lochem. In
de tijd dat het bedrijf nog in het
centrum van dorp was gevestigd,
vormde het schildersonderhoud
een belangrijke activiteit voor het
behoud van het onroerend goed,
waaronder begrepen een groot
aantal bedrijfswoningen. Geert
was aangetrokken bij Gems om de
bedrijfsschilder bij te staan bij dit
werk. Dat er sindsdien veel veranderd is mag blijken uit het feit dat
hij de witte overall na de bedrijfsverplaatsing heeft omgewisseld in
een blauwe, gebruikelijk bij de
technische dienst van Gems. Hoe
wel het een opmerkelijke overgang was, kon de directie vaststellen dat de kennis welke bij de
nieuwe functie nodig was, zeer
snel verworven was.
Harry Arendsen, hij is zeer jong ge
start begonnen bij het bedrijf en
heeft de 25 jaar slechts door de
diensttijd onderbroken. Vanuit
zijn opleiding kon hij starten in de
verspanende afdeling van Gems,
waar de verschillende onderdelen
van tanks en warmtewisselaars
wordt afgedraaid tot perfecte halffabrikaten. Omdat de uniforme
kwaliteit van deze delen een
steeds grotere rol ging spelen, de
den de numerieke (computer) be
stuurde machines hun intrede.
Harrie heeft deze ontwikkeling
meegemaakt en zich in de loop
van de jaren bekwaamd tot een ge
kwalificeerde bedieningsvakman.

Gerard Nieuwenhuis uit Borculo.
Een fotolasser, werkzaam in de
hoogste hal van Gems. Wat met zovele woorden wil zeggen dat hij de
grootste objecten welke Gems kan
leveren (40 meter lange tanks van
40.000 kg!) onder zijn handen ziet
gaan. Ondanks alle automatise
ring van de diverse lasprocessen,
blijft zeer vele afhankelijk van de
vaardigheid en de kennis van de
gekwalificeerde lassers. Gerard be
hoort tot deze categorie van toplassers. In de loop van de jaren
heeft hij op zijn gebied vrijwel alle
laskwalificaties verworven door
geslaagde examens.
Bennie Wissink uit Hengelo, die
als 16-jarige als hulpmonteur startte bij het installatiebedrijf. Met de
ontwikkeling van de afdeling
tankmontage van het bedrijfis hij
meegegroeid. Niet het minst doordat hij in de loop van de jaren een
aantal diploma's bepaalde voor de
verschillende lasprocessen, kon hij
zich ontwikkelen tot een vakman
op het gebied van het lassen van
ledingwerken in verschillende materiaalsoorten. Zijn prestatie bij

grote bedrijven in het Westen van
Nederland, bewijzen dat men daar
ook de inbreng van deze Achterhoekse werknemer weet te waarderen, ondanks de kosten welke
dit werken op afstand met zich
meebrengt.
In de speech van de beide directie
leden Gerrit en Wouter Emsbroek
werd naast de carrières van de 4
verse jubilarissen, stilgestaan bij
de inhoud van het jubileumbord
in de hal van de bedrijven. Daarop
prijken nu de volgende aantallen
werknemers: 45 jaar - 4 werkne
mers, 40 jaar - 4 werknemers, 35
jaar -13 werknemers, 30 jaar - 20
werknemers, 25 jaar - 21 werkne
mers.
Al met al hebben dus vanaf de datum dat deze getallen zijn bijge
houden (1950) ca. 60 werknemers
meer dan 25 jaar bij de onderne
ming gewerkt Ondanks dit feit is
nog steeds een goede verhouding
aanwezig van jongere en oudere
werknemers. Een mix van talent
en ervaring die het bedrijfin staat
stelt de toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien.

eters de terugspringende bal in
het lege doel kopte: 2A.
Met de eindstand mag Vorden te
vreden zijn, maar niet over het vertoonde spel.
UITSLAGEN
Almen Dl -Vorden Dl 0-14; Vorden
D2 - Zutphania Dl 5-0; Dier. Boys
El - Vorden El 04; Vorden E2 Erica E2 2-5; Be Quick E3 - Vorden
E3 0-3; Vorden E4 - Zutphen M. E2
9-1; Gaz. Nieuwland F2 - Vorden F2
4-1; Vorden Fl - Voorst Fl 7-1; SCS
Fl - Vorden F3 2-8; Vorden F4 - AZC
F4 4-1; Vorden F5 - Warnsv. Boys F8
7-0.
Gorssel Al - Vorden Al 0-3; WHCZ
B3 - Vorden BI. 1-13; Gorssel Cl Vorden Cl 3-1.
KSV l - Vorden l 24; Varsseveld 3 Vorden 2 3-1; OBW 4 - Vorden 3 100; Dier. Boys 4 - Vorden 5 2-5; Vorden 6 - Ratti 3 34.

PROGRAMMA
Vorden Dl - Dier. Boys Dl; Zutphania Dl - Vorden D2; Vorden El Voorst El; Vorden E3 - Gazelle
Nieuwl. E2; Oeken M. E3 - Vorden
Meisjes 7 en 8 jaar: l Marieke Tuin- E4; Vorden E2 - Warnsv. Boys E3;
man, 2 Ester Menkveld, 3 Ilona WHCZ F3 - Vorden Fl; Vorden F3 Ruiterkamp.
Warnsv. Boys F4; WHCZ F5 - VorMeisjes 9 t/m 12 jaar: l Joy Roe- den F4.
terdink, 2 Sanne ten Have, 3 Jolien Vorden Al - Oeken Al; Vorden BI Zweverink
Brummen B2; Vorden Cl - Lochem
Stoelendans: l Lelian Engel, 2 Ma- C2.
rije Hulstijn, 3 lieke Regelink.
Vorden l - SDOUC 1; Vorden 2 Vios B 2; Vorden 3 - Twenthe G. 2;
Vorden 5 - Witkampers 4.
bedroeg 95 stuks met een gezamenlijke lengte van 16 meter en
65 centimeter.
De uitslag was: l J. Groot Jebbink
20 stuks- 326 cm; 2 W. Vreeman 17
stuks- 279 cm; 3 A. Golstein 12
stuks- 259 cm.

Voet bul
Vordenreft zondag te Vragender
een ruime overwinning behaald
op KSV. Het was een matige vertoning wat de beide ploegen op de
mat legden. Een wedstrijd om snel
te verge|Ma, doch de punten tellen
wel. Vo^^i behaalde zijn tweede
overwinning van het seizoen.
De eerste aanvallen waren voor
Vorden, doch de eerste scoringskans voor KSV. Het houtwerk stond
een openingsscore van KSV in de
weg.
Vorden creëerde zich daarop diverse kansen, maar wisten het doel
niet te vinden. Met name Visser
bracht de bal diverse keren vanaf
de achterlijn voor het doel, maar
de voorwaartsen hadden niet het
juiste richtingsgevoel.
Ook Visser zelf had weinig geluk
in de afwerking, want hij schoot
driemaal achtereen op de keeper.
In de 25e minuut wist Ronnie de
Beus zich vrij te spelen. De keeper
kon de bal op zijn inzet niet onder
controle krijgen en met een bekeken pass verschalkte hij in tweede
instantie de goalie 0-1.
10 Minuten laten soleerde Ronald
Visser door de defensie en werd
binnen de beruchte lijnen onderuit gehaald. Mare Sueters verzilverde de strafschop 0-2.
De achterhoede van KSV vertoonde nogal wat gebreken, want
waren de spitsen wat attenter ge
weest, dan had het met de rust al
een respectabele voorsprong kunnen nemen.
Op slag van rust zorgde Ronald de
Beus voor 0-3. Mare Sueters lepelde
een voorzet van Visser tegen de lat
en de terugspringende bal werd
achter de keeper gewerkt,
hl de tweede helft ging het niveau
van Vorden naar een waar dieptepunt en KSV kon terugkomen tot
2-3.
Overigens had het daarbij nog wel
hulp van de scheidsrechter nodig,
die de bal na een vermeende overtreding van Hoevers op de stip
legde.
Jeroen Thijssen, die was ingevallen
voor de geblesseerde Rob Enze
rink, knalde een vrije trap snoeihard op de lat waarna Mare Su-

UITSLAGEN SOCII
Gorssel 1-Socii l 1-1, Fortuna Winterswijk 2 -Socii 2 6-2, Steenderen
2-Socii 3 8-3, Socii 4-Erica 9 1-3,
Socii 5-baakse Boys 4 3-8, socii B-gazellen Nieuwland B 3-2, Stokkum
D-Socii Baak D 1-12, Socii E-Keyenborg E 14-2, Socii F-Kilder F 8-2.
PROGRAMMA
Socii 2-Winterswijk 2-Socii 3Warnsveldse Boys 3, WHCZ 3-Socii
4, Erica 10-Socii 5, AZC B-Socii B,
Baakse Boys D-Zelhem D, Doetinchem E-Socii E, Baakse Boys F-Socii
F.
*—

B r i d <>' c
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG 22
SEPTEMBER 1999

Groep A: 1. mv. V. Gastel / hr. Costermans 62.5%; 2. mv. Smit / hr.
Kloosterman 58.3%; 3. hrn. Bergman / Wijers 54.2%.
Groep B: 1. dms. De Jonge/Machiels
69.2%; 2. mv. Hooyveld/hr. Snel
58.5%; 3. mv. De Vries/hr. Lende
rink 57.1%.
UITSLAGEN BRIDGE CLUB
VORDEN VAN MAANDAG 20
SEPTEMBER
Groep A: 1. dames V. Burk / Hendriks 70,8%; 2. dhr. Güje / mevr. De
Bruin 56,2%; 3. echtp. Hoftijzer
52,1%.
Groep B: 1. echtp. Vruggink 70,0%;
2. echtp. Verwoerd 61,6%; 3. heren
Ambtman / Kip 58,3%.

Wielersport
RTV
RIJDT
GOED
IN
DRONTEN
Op zaterdag 25 september werd
het wielerseizoen afgesloten voor
de wielerdubs. Deze dag werd het
Nationaal Kampioenschap voor
clubs verreden. Dit alles gebeurde
in Dronten. De RTV V.W. startte
met een A-ploeg en een B-ploeg.
De A-ploeg bestaande uit 6 RTVAmateurs behaalde een verdienstelijke 48e plaats, er deden 126
teams mee, waaronder vele ploe
gen startten met een of meerdere
profs in hun gelederen.
De RTV stond met Jan Weevers, Giorgio Renleo, Peter Makkink,
Edwin Zeevalkink, Edwin Maalde
rink en de captain van hetteam
Martin Weyers aan het vertrek. De
B-ploeg behaalde een goede 27e
plaats. Ook Jan Pieterse, de 50+ ve
teraan reed goed dit weekend in
Enschede behaalde hij een 2e
plaats.

VERKOOPSHOW
VREEMAN
Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober a.s. is
het weer zover. Dan houden wij onze traditionele
verkoopshow
Zoals u gewend bent, hebben wij deze dagen een

Bent u voor ons

de juiste persoon
op de juiste plaats?

WESSELINK DEGRO
in Zutphen is een dynamische
regionale groothandel in
bouwrnaterialen, keukens, tegels en sierbestrating.
Wij zijn onderdeel van
Van Ditshuizen, Zeddam
specialist in bouwmaterialen

extra grote collectie in:

• mantels en jacks (dames)
• japonnen
(inclusief tussenmaten en grote maten)

•
•
•
•
•

rokken
blouses
gllets
heren- en damespantalons
heren- en damestruien
enz. enz. enz. enz.

Dus . .. een goede reden om een kijkje te nemen bij:

VREEMAN

Ter versterking van ons expeditieteam hebben wij op korte termijn plaats voor een

magazijnmedewerker
in het bezit van vrachtwagenrijbewijs
Wij verwachten van u een klantvriendelijke instelling, terwijl enige ervaring in de bouwmaterialenhandel
tot aanbeveling strekt.

Lochemseweg 120, Harfsen

Bij aankoop een leuke attentie cadeau
en natuurlijk staat de koffie klaar!

Indien u zich hierin herkent, bieden wij u een afwisselende baan.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende c.v. richten aan

FONS JANSEN

Postbus 16, 7200 AA Zutphen
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de heer D. de Groot, tel. (0575) 52 76 56 of 's avonds na
18.00 uur tel. (0575)524922

Toe aan verandering??
Toe aan een nieuwe uitdaging??
Een beetje uitgekeken op je huidige baan??
Wil je ook wel eene echt mooi werk doen??

II

Niet bang voor erg afwisselend werk??
Vind \e het leuk om in een enthousiast team te werken??
Kom dan eens geheel vrijblijvend bij ons kijken en praten??

H.K. van Gelreweg^L
7251 XL VordW
Telefoon (0575) 55 29 96

Wij zijn dringend op zoek naar.

•

2 all-round loodgieter/cv monteurs m/v

•

1 all-round elektro monteur m/v

Gespecialiseerd in
antieke en klassiej^
herstofferi™

v.o.f.

s c h o o r s t e e nn v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Geïnteresseerd?? Pak dan de telefoon en beul
0575 - 552637 en vraag naar Fons.
HCI Betomndustrie is een
dynamisch produktiebedri|f voor

Hollen naar die bollen!
De Bolchrysant bloeit de hele herfst en is er in diverse
kleuren. Houdt de kluit matig vochtig en zet hem op een
lichte maar koele plaats, dus uit de zon.

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?

prefab-betonelementen voor de
woningbouw, utiliteitsbouw,
agrarische sector en weg- en
waterbouw Dit voor uiteen-

MOMENTEEL ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR DE VOLGENDE PERSONEN
lopende projecten in het hele
land Naast een aantal
standaardprodukten worden er

Vlechters, timmerlieden en
produktiemedewerkers m/v

prefab-elementen op maat
gemaakt, exact conform de
wensen van de klant.

Functie-eisen:
- belangstelling voor de betonindustrie,

Van Fl. 12,95
voor maar...

- flexibele en collegiale werkhouding,
- een opleiding op vbo-niveau.

Kwaliteitscontroleurs m/v
Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding,
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken,
- u kunt bouwkundige tekeningen lezen,
- een opleiding op mbo / vbo-niveau.
De nieuwe medewerkers bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie passend

THEO TERWEL

salaris. Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met
bijbehorende CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik, postbus 98 - 7255 ZH Hengelo Gld.

AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

iBetonindustrieïHCI

'KERKJE SPELEN BIJ CAFÉ LETTINK'

Brandende eieren in de kerk
en de dominee in een preekjurk
Uit een klein bosje in de buurt van
café Lettink aan de Almenseweg
weerklonken op een mooie zomermiddag eind jaren twintig, kinderstemmen. Hun geluid hield het
midden tussen zingen en schreeuwen, dat weer grensde aan jammerlijk geklaag. Het gebladerte
onttrok de kinderen aan het oog
van voorbijgangers.
Het was tegen drie uur in de middag en dan placht bakker Johan
Scholten op zijn bestelfiets voorbij
te komen. Hij had bij dat werk een
prachtige witte jas aan - kiel werd
het kledingstuk ook wel genoemd.
Bakker Scholten was zeer muzikaal: tal vanjaren was hij dirigent
van de christelijke zangvereniging
Excelsior en hij was ook organist
in de Gereformeerde kerk.
Het emotievolle roepen, schreeuwen en jammeren in het struikgewas tergde zijn muzikaal gehoor.

Niettemin bleef hij op de zandweg staan en hoorde enkele ogenblikken later dat een jongen luid
begon te roepen. Scholten besloot
dichterbij te komen.
Wat doen jullie hier? vroeg de bakker. Hij kreeg een ernstig, serieus
en gelovig verhaal te horen.
Een paar gereformeerde kinderen
van nog geen zes jaar waren afgelopen zondag voor het eerst naar
de kerk aan de Zutphenseweg geweest. Ze mochten een keertje
mee, hadden hun ouders gezegd.
Twee van hen hadden nog niet
eerder elektrische lampen zien
branden en dat er licht kwam uit
witte eieren had grote indruk op
hen gemaakt. Maar er was meer.
Dominee Van Nood stond met een
mooi donker pak aan in een soort
kist tegen de achtermu"r van de
kerk, hij sprak voortdurend de
mensen toe en las voor uit de bij-

Jubileum ANBO
Vrijdag l oktober opent de
AN BO-afdeling Vorden in de toneelzaal van het Dorpscentrum
het seizoen 1999/2000 met een
feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 1272-jarig bestaan.
Na de ontvangst met een smakelijke kop koffie en een traditionele
Vordense versnapering volgt een
jubileumtoespraak door de voorzitter, mevrouw LC. Lassche, en
een optreden van het Vrouwencabaretgezelschap: "Pandora" uit
Apeldoorn.
Circa 15 medewerkenden brengen
onder de titel: "Het gat in de
markt" een komisch en satirisch
cabaretprogramma op de planken, waarin het wel en wee van ou-

Oud-Vorden
In een goed bezette zaal van hotel
Bakker hield de oudheidkundige
vereniging "Oud-Vorden" op dinsdag 21 september haar eerste
avond van het nieuwe seizoen. De
in samenwerking met de gemeente georganiseerde Open Monumentendag was volgens de voorzitter bijzonder goed verlopen.
Alle geopende objecten mochten
zich in een goede belangstelling
verheugen. Ook de deelname aan
de bloemententoonstelling "Floralia" stemt tot tevredenheid. Zo'n
150 personen deden aan de prijsvraag mee.
De restauratie van de fundering
van de watermolen bij kasteel Vorden kon deze week worden afgerond. Dankzij het mooie weer en
de medewerking van het waterschap Rijn en IJssel konden medewerkers van de Agrarische Bedrij fsverzorging het geheel weer
opmetselen. Daarvoor hadden de
leden van de vereniging en van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden al
de voorbereidende werkzaamheden verricht.
Nadat ook weer een aantal nieuwe
leden door de voorzitter welkom
waren geheten gaf deze het woord
aan mv. Leuvestein-Breukinlc Deze
hield een boeiend betoog over
"Bronkhorst, het kleinste stadje
van Nederland." Vooral de historische achtergronden kregen ruime
aandacht En daarmee kunnen die
leden hun voordeel doen die op 16
oktober a.s. een bezoek brengen
aan dit stadje voor een rondwandeling.

dere vrouwen in onze moderne samenleving centraal staat.
Zo worden onder andere de volgende scènes voor het voetlicht ge
bracht: pinnen uit de muur, hoe
doe je dat? Wat gebeurt er als je
man met pensioen gaat? Hoe staat
het met de liefde? Hoe handel je
als er 's nachts ingebroken wordt?
Dit en nog veel meer wórdt muzikaal begeleid door mevrouw Jetty
van Velsen (piano). Leden, d^ytich
tengevolge van een functi^Pperking moeilijk kunnen verplaatsen
en toch graag de viering van het
1272-jarig bestaan willen bijwonen, die worden gehaald en gebracht.
^^
Deze belangstellenden mot^P dit
tijdig laten weten aan het secretariaat; (tel. 552003).

Opbrengst collecte
kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
heeft in Wichmond-Vierakker
f2.235,- opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk kankeronderzoek, patiëntenbegeleiding en voorlichting.
De organisatoren van de collecte
bedanken alle gevers heel hartelijk
voor hun bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor
hun geheel belangeloze inzet voor
dit goede doel.

Zaalvoetbal
Vrijdagavond speelde Velocitas in
Giesbeek tegen Liemers Infra. De
selectie van leider Hans ten Elshof
ging vol goede moed naar dit klusje aangezien drie weken geleden
de bekerwedstrijd tegen deze tegenstander in een overwinning
werd omgezet.
Dat het nu om een hele andere
wedstrijd zou gaan werd snel duidelijk. Liemers Infra had z'n lesje
van de vorige keer goed geleerd, en
startte zeer afwachtend tegen een
aanvallend Velocitas. Wel kwamen
de Giesbeekers zeer snel uit de verdedigende stelling als ze de bal
veroverden. Dit leidde dan ook tot
de 1-0 voorsprong. Velocitas kreeg
weinig kansen en moest wachten
op een verdedigingsfout voordat
het tot scoren kwam. Erik Oldenhave legde de bal goed breed zodat
Rob Enzerink dé bal binnen kon

bel en uit een schrift. Af en toe
riep hij harder en dat galmde een
beetje; dan wilde hij dat de mensen heel goed luisterden. Je kon
merken dat er mensen waren die
dat mooi vonden. Dat hoort zo,
zeiden ze later.
Nu zijn wij aan het kerkje spelen,
zei een van de kinderen tegen bakker Scholten. Die stobbe is de
preekstoel, daar heeft een van ons
op gestaan om een stukje te pre
ken en te bidden en we hebben
ook gezongen.
Kennen jullie de verzen uit de
kerk? vroeg bakker Scholten.
Nee, zeiden de kinderen, maar dat
hoeft toch niet. We zingen en roepen zo maar wat, dat is toch mooi
en het kan best net zo eerbiedig
wezen als het zingen in de kerk.
Over een paar jaar kun je nog veel
mooier zingen, zei Scholten en
vervolgde zijn weg. Aan een van de
tikken. Ook nu bleef Liemers Infra
rustig achterin spelen en counterde het voor rust nog naar een 3-1
voorsprong toe.
Na de rust speelde Velocitas iets
beter en leek het weer terug te
komen toen Oldenhave de bal van
afstand onder in de hoek schoot,
maar ook nu kwam de thuisploeg
na een counter op 4-2. Toch had op
dat moment Velocitas het betere
van het spel, maar tot opgelegde
kansen leidde dit niet. Toen Dennis Wentink de 4-3 binnen punterde leek het even of het tij zou
keren, maar ook nu moest doelman Gerrit Wenneker de bal na
een counter uit het netje halen.
Liemers Infra scoorde uit een
meertalsituatie, Wentink kreeg
een tijdstraf van 2 minuten na een
overtreding, de 6-3 binnen, en de
wedstrijd was gespeeld. Rob Enzerink scoorde uit een klutssituatie
a la André Hoekstra. Het werd 7-4
na een zeer fraaie lob van een speler van Liemers. Dennis Wentink
bepaalde de eindstand op 7-5.
Dit was de eerste nederlaag, een terechte overigens, voor Velocitas in
1,5 jaar. Het zat er natuurlijk een
keer aan te komen, maar alle Vordense spelers waren het er over
eens dat dat niet tegen deze tegenstander had hoeven zijn. Iedereen
speelde ver onder z'n eigen kunnen, en had zich laten verrassen
door de tactiek van Liemers Infra.
Vrijdagavond speelt Velocitas om
19.00 uur thuis in sporthal 't Jebbink.

moeders vertelde hij: ik heb de
kinderen bij Lettink in het bosje
horen kerk-spelen. De kerk heeft
indruk op hen gemaakt. Maar wat
ik moet denken van het bidden op
die stobbe, ik weet het niet.

dagmorgen dat dominee Reynierse met zijn ouderlingen uit de
kerkenraadskamer kwam. Daar
moest de dominee zich omkleden,
wist het hervormde vriendje te
vertellen. Daarom zijn er alleen
mannen in de kerkenraad. De doEen paar jaar later mocht een van
minee vindt het vast griezelig zich
die jongens, wiens ouders her- uit te kleden met vrouwen erbij.
vormd waren, mee naar de grote Dat dachten de jongens.
kerk. Meestal ging hij naar de zon- Een van hen zat in de bank naast
dagsschool. Maar als er dopen was
het gangpad en Reynierse ging
mocht Herman mee naar de kerk vlak langs hem voorbij, op weg
en een gereformeerde buurjongen
naar de preekstoel. Als je goed opging dan ook mee. Je zag dominee lette zag je de zwarte broek van de
Reynierse met meer dantienman- dominee onder de preekjurk uitnen achter uit de kerk naar de
komen. Toch vriendelijk van de
hoge preekstoel - hoger dan bij de
kerkenraad, dacht de jongen, dat
gereformeerden! - lopen. Domi- ze - nu het een beetje koud is in
nee Reynierse had een lang zwart
de kerk - de dominee toestaan de
gewaad aan, een preekjurk leek broek onder de jurk aan te houden
het, maar het was oneerbiedig dat bij het preken.
te denken.
Het was op een nogal koude zonGJ. BREUKER

Pa a r densport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 18 september was er een
dressuur wedstrijd voor ponies in
Geesteren. Hier werden de volgende prijzen behaald. Janneke Heuvelink met Lombarda een eerste
en zesde prijs met 169 en 158 punten; Sandra Kappers met Nieuwmoeds Patrick een eerste en tweede prijs met 168 en 166 punten;
Rodie H^^elink met Matthew een
zesde p^^net 158 punten; Leonie
Pol met Starlight een eerste prijs
met 166 punten; Carlijn Slijkhuis
met Gorby een tweede prijs met
163 punten; Elodie Stokman met
Aifhia e
derde prijs met 162
Voor de paarden werd er een wedstrijd in Hengelo, ook hier werden
enkele prijzen behaald en wel
door: August Koster met Kronos
een tweede prijs met 162 punten;
Annie Kornegoor met Kristel een
vierde prijs met 160 punten; Inge
Regelink met Maaster een derde
prijs bij het B-springen. Zaterdag
25 september was er een wedstrijd

in Varsseveld hier behaalde Annie
Kornegoor met Krisstel tweemaal
een vijfde plaats met 165 en 162
punten.

Z ij s p a n race
Op 26 september is op het circuit
van Assen de laatste wedstrijd van
dit seizoen verreden voor het
Open Nederlands Kampioenschap
wegraces.
Wim Verweij meren en onze
plaatsgenoot Koen Kruip zijn bij
de wedstrijd voor de zjjspannen
als 2e geëindigd.
In het eindklassement zijn de
heren 3e geworden, achter vader
en zoon Van Gils en de gebroeders
Bevers.

Voetbal
PROGRAMMA RATTI
Oeken 2 - Ratti 5; Ratti Cl - KI.
Dochteren C2.
Zelhem l - Ratti 1; Ratti 3 - Oeken
4; Brummen 8 - Ratti 4.

Wa terpoio
DAMES NATARE l - VOILA l 84
In de uitwedstrijd tegen Natare
moesten de dames van Voila het
onderspit delven. De snelheid en
de conditie van de dames uit Aalten maakte het voor de dames van
Voila ontzettend moeilijk om hun
eigen spel te spelen.
In totaal scoorden de Aaltense
dames acht keer en aan Voila zijde
werden vier punten gescoord. Met
name de nummer twee van Natare
was bijna niet te stoppen en keer
op keer brak ze door de verdediging, of verraste ze keepster Sabine
Wilgenhof. Het was dan ook al 5-0
voordat de dames van Voila weer
een klein beetje greep op het spel
kregen. Pas in het derde part werd
er drie keer tegengescoord. Twee
doelpunten door Dinanca Hietbrink en l van Karin Rouwenhorst. Conditiegebrek was in het
laatste part de kous op de kop voor
Voila. Natare scoorde drie keer en
Voila nog eenmaal (doelpunt
Karin Rouwenhorst), wat de eindstand op 8-4 bracht.

STEUN DE NOVIB METHODE
WORD NU NOVIB DONATEUR
VOOR ƒ 12,50 PER MAAND

BEL 070 -3421777
Oxfam

Nedac Sorbo Group

mDo

De Nedac Sorbo Groep bv. is een internationale organisatie met vestigingen in Nederland, België en Duitsland;
gespecialiseerd in het aanbieden van complete assortimentsgroepen aan de detailhandel, met daarbij iedere
gewenste service on logistieke ondersteuning. De groep
telt ca. 550 medewcrk(st)ers, die werkzaam zijn bij de
diverse werkmaatschappijen.

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL
i:;;;;;:;
info@citylido.nl

Ter versterking van de corporate afdeling Personeel & Organisatie in ons
hoofdkantoor te Duiven, zijn wij op zoek naar een

assoaHarty

SALARISADMINISTRATEUR (m/v)
De organisatie is zeer dynamisch en sterk in beweging. De afdeling Personeel & Organisatie heeft een belangrijk aandeel in de verdere uitbouw,
professionalisering en structurering van de organisatie. Daardoor is het
werkterrein van de afdeling Personeel & Organisatie zeer breed, zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling en implementatie van het Human Resources
beleid en management informatie systemen, werving & selectie, arbo
zaken en de verwerking van de salarisadministratie.

,.«S;ff

GototheMax
itifcfc

Taakomschrijving

Fragmen

De salarisadministrateur maakt volledig deel uit van de afdeling Personeel
& Organisatie. U draagt maandelijks zorg voor de tijdige en correcte afhandeling van de volledige salarisverwerking. Als vraagbaak verstrekt u
zowel intern als extern relevante informatie aan hen die daarom vragen.
Daarnaast bent u medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het
salarisadministratiesysteem. Samen met ons Truck Center bent u verantwoordelijk voor en belast met de administratieve verwerking van het
wagenparkbeheer, het verzorgen van aangiften en afdrachten, de afhandeling van schades en alle daarmee samenhangende zaken.
Het takengebied strekt zich ook uit tot personele en organisatorische
vraagstukken.

Journey2Heaveii III

Functieprofiel
Voor een goede en correcte afhandeling van de salarisverwerking is het
noodzakelijk dat u zeer up-to-date bent met de regelgeving op fiscaal en
sociaal gebied. Eventuele wijzigingen hierin verwerkt u in het salarisadministratiesysteem. Voor deze functie heeft u een relevante opleiding op
MBO niveau, aangevuld met het Praktijk Diploma Loonadministratie of
studerende hiervoor. Specifieke bekendheid met Emplos PA/PI strekt tot
aanbeveling. U bent zelfstandig, accuraat, betrouwbaar en stressbestendig. Uw contactuele en sociale vaardigheden zijn uitstekend. Md^nt
zeer bedreven met microsoft software (word, excel, enz.).
^J

TotalTÓUGh

Mellow

Bent u geïnteresseerd in deze aantrekkelijke functie?

Uw reactie met CV, pasfoto en kopieën van de relevante diploma's
verwachten wij uiterlijk op maandag 11 oktober 1999. Deze kunt u
zenden aan:
^fc
de Nedac Sorbo Groep bv., de heer C.A.W. van der Boom, Corporate
Human Resources & Organisation Manager, Postbus 1000, 6920 BA
DUIVEN.
U kunt uw reactie ook sturen per e-mail: cees.van.der.boom@sorbo.nl

www.sorbo.nl

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie en/of met deze functie niet op prijs

KLUVERS VORDEN C. V.

ZATERDAG 2 OKTOBER GROOT

DIERENDAGFEEST

NIETTE
KOOP
Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.
Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?
Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Huren ^ geeft je alle ruimte

AKTIE 1:
VANAF 13.00 UUR GRATIS
SCHMINKEN VAN KINDEREN
AKTIE 2:
BIJ AANKOPEN TOT f25,DUBBELE DOBEYZEGELS
AKTIE 3:
BIJ AANKOPEN VAN f25,OF MEER EEN GRATIS
KRASLOT MET KANS OP
l MILJOEN GULDEN
AKTIE 4:
ZIE VOOR SPECTACULAIRE
KOOPJES ONZE SPECIALE
DOBEY-DIERENDAGFOLDER
EN LAAT U VERDER DOOR
ONS VERRASSEN.

CENTRUMPLAN RUURLO
"GYGINK"
Het appartementencomplex "Gygink" maakt
deel uit van het "Centrumplan Ruurlo", een totaalplan dat wordt gerealiseerd tussen de Dorpsstraat,
Leeuwerikstraat, Wiersseweg en het Kerkplein. De
architect is erin geslaagd op de meest centrale plek in
Ruurlo het eigentijds appartementencomplex zodanig te ontwerpen "dat zij schitterend harmonieert met de aanwezige
bebouwing. In totaal zijn er drie verschillende typen woningen. De
appartementen zijn zodanig ontworpen dat een aantal alternatieven
en persoonlijke woonwensen eenvoudig te realiseren zijn.

Appartementen

hitutssen
Vastgoedontwikkeling b.v.

i
JL

1 e Verdieping:
Indeling: Ruime entree,
ruime woonkamer (ca.
rende luxe keuken met
luxe badkamer met bad,

Penthouse

2e Verdieping:
Indeling: Ruime entree, toilet met fontein, berging c.q. bijkeuken,
badkamer met douche en vaste wastafel, riante woonkamer (ca.53 m2)
met aan beide zijde een schuifpui naar ruim balkon, schitterende luxe
half-open keuken met SieMatic-apparatuur, slaap_ _
—^
J kamer met tuindeur naar balkon, 2e slaapkamer
l
1 | | fV /\
/\
c.q. studeerkamer, hoofdslaapkamer met tuinJL JL V^J JL T l^/ V
^ddfl
deur naar balkon en luxe badkamer met bad,
aparte douche en vaste wastafel.

MAKE LAARS
MAKELAARS & TAXATEURS. NIEUWSTAD 9. LOCHEM.
TEL. 0573 251 251. FAX 0573 254 338.
INTERNET: WWW.THOMA.NL • EMAIL: INFO@THOMA.NL

Zeer comfortabel geheel met o.a. eigen berging,
parkeerkelder, optimale isolatie, beveiligingen en
CV-gas.

Gegarandeerd meer service en zekerheid

SNIKKE'RS
EEFDE (bij Zutphen)

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-

tje op uw bruiloft of bedrijfsfeest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

PRIJZEN VANAF: ƒ 447.2r>0,- v.o.n.

Indoor Sport Vorden
-HUIS DE VOORST-

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

toilet met fontein, berging c.q. bijkeuken,
40 m2) met tuindeur naar loggia en schitteSieMatic-apparatuur, ruime slaapkamer en
aparte douche en vaste wastafel.

Wij starten met T*Efc>BO bel voor informatie

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

Huis De Voorst

Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Td.: (0575) 54 54 54/5135 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

0575-553433

T/»E€>BO
Overweg 16 - 7251 JS Vorden

Na veel ongemak, stof en gesjouw hebben we alles weer op de rails.
We willen u dit laten zien onder het genot van een hapje en drankje.
Iedereen is van harte welkom!
^HF
Sport&Mode JHP^

r

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

ROOZEGAARDE
Sport&IVtodB'JHr
/

