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Gemeenteraad bekijkt 60 kilometerwegen in Veghel:

Vorden start met 60 km
wegen in buitengebied

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

De gemeenteraad van Vorden heeft
afgelopen maandag een bezoek ge-
bracht aan de Brabantse gemeente
Veghel. Vorden was benieuwd naar de
ervaringen van deze gemeente met
snelheidsbeperkende maatregen in
het kader van de invoering van 60 ki-
lometerwegen in het buitengebied.
Binnen nu en vier jaar moet de maxi-
mumsnelheid voor zogenoemde ver-
blijfsgebieden in het buitengebied in
Nederland terug van tachtig naar ze-
stig kilometer per uur. Bij de vastste-
ling van het categoriseringsplan
heeft de gemeenteraad van Vorden af-
gesproken om het buitengebied van
stapsgewijs onder handen te nemen.
In de praktijk betekent dit dat de we-
gen worden aangepast bij het groot
onderhoud. Elke weg die een opknap-
beurt moet hebben, zal worden inge-
richt volgens de nieuwe normen.

De eerste wegen die binnenkort onder
handen worden genomen zijn de Oude
Zutphenseweg en de route IJsselweg,
Vierakkersestraatweg, Koekoekstraat en
Hackfortselaan. Naast de invoering van
een maximumsnelheid van zestig kilo-
meter zullen er op deze wegen snel-
heidsverlagende voorzieningen worden
getroffen.
Verder heeft de gemeente Vorden de
grondaankopen ten aanzien van de ro-
tonde in Wichmond afgerond. Nadat vo-
rig jaar de eerste grond was aangekocht
is nu met de tweede eigenaar van een
stuk grond tot overeenstemming geko-
men waardoor er thans geen belemme-
ringen meer zijn voor de aanleg van deze
rotonde.

FIETSPAD WICHMOND
Ook de grondaankopen aan de Lankhor-
sterstraat zijn afgerond ten behoeve van
het fietspad tussen de bebouwde kom
van Wichmond en het sportcomplex aan
de Lankhorsterstraat. De gemeenteraad
van Vorden heeft twee jaar geleden een
uitvoeringskrediet van f 538.000,- be-

schikbaar gesteld voor de aanleg van het
fietspad. Gedeputeerde Staten van Gel-
derland heeft in eerste instantie de ge
meente Vorden een subsidie ten aanzien
van de rotonde toegezegd. Toen bleek dat
de aanleg van de rotonde niet in 1996
kon worden afgerond, trok Gedeputeer-
de Saten deze subsidie weer in met de
mededeling om een nieuw subsidiever-
zoek in te dienen als het plan uitvoe-
ringsgereed is. Nu over de aankoop van
de benodigde gronden overeenstem-
ming bestaat, kan de gemeente Vorden
het plan in 1999 uitvoeren en zal er op-
nieuw een subsidieverzoek worden inge-
diend bij de provincie Gelderland.

KRANENBURG
Verder gaat de provincie Gelderland ver-
keersremmende maatregelen aanbren-
gen op de Ruurloseweg in Kranenburg.
Er komen twee verkeersremmers aan
weerszijden van de Kranenburg en een
plateau op d^jaoofdrijbaan en de paral-
lelweg tussi^de Ganzesteeg en de
Eikenlaan. Het plateau op de parallelweg
heeft de provincie niet in de plannen op-
genomen. Kranenburgs Belang heeft ver-
zocht om daar wel een snelheidsremmer
aan te leggei^mdat anders verkeer de
parallelweg ^Bbluipruite zal gebruiken
om de snelheidsremmers op de Ruurlo-
seweg te ontwijken. De gemeente stelt
deelname van Vorden in de kosten van
uitvoering van deze werkzaamheden af-
hankelijk van opname van de verkeers-
remmer op de parallelweg.

De gemeente Vorden wil de verkeersrem-
mende maatregelen combineren met
het instellen van een bebouwde kom op
de ruurlseweg en het afsluiten van de
aansluiting van de Banenkamp op de
Ruurloseweg. Zowel de provincie als de
gemeente Vorden betalen de helft van de
kosten die f 500.000,- bedragen. Door
middel van een subsidieregeling voor
verkeersprojecten krijgen zowel provin-
cie als gemeente weer de helft van de
door hen gemaakte kosten terug.

Collecte
De Nederlandse Kankerbestrijding
houdt in de week van 7 tot en met 12
september onder het motto 'Geef om
leven' haar jaarlijkse collecte. Van elke
gulden die het Koningin Wilhelmina
Fonds ontvangt komt 88 cent rechtst-
reeks ten goede aan kankeronderzoek,

Volksunivers i te i t
Zutphen e.o.

Open Dag
informatie over activiteiten

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Onderdeel van de in markt

foyer Hanzehof 10.00-16.00 uur
Coehoornsingel 1, Zutphen.

Kijk in programmabrochure en
Cursuskrant i.v.m. tijden en

voorlichting en begeleiding. De
Nederlandse Kankerbestrijding rekent
ook dit jaar weer op uw steun.

Kranenburgs Belang
Het bestuur van Kranenburgs Belang
hield afgelopen zondag haar jaarlijkse
fietstocht. Door de grote opkomst, het
goede fïetsweer werd de mooie tocht in
en om 't Hengelose Zand en de Varssel-
sering met plezier gefietst.
Halverwege de tocht was er een pauze bij
café Susebeek in Wolfersveen. Verder on-
derweg nog een stop voor een spelletje
en een appeltje voor de dorst aangebo-
den door groentenman Joan Huitink.
Daarna ging men terug naar Gasterij
Schoenaker waar tijdens een gezellig sa-
menzijn de prijzen werden uitgereikt.
De eerst plaats bij de volwassenen was
voor Henk Flemink Tweede en derde
werden Wilma Nijenhuis en Harrie
Nijenhuis. Bij de kinderen ging de eerste
prijs naar Rianne Schmitz. Jorik Wolsink
en Jesper Schmitz werden tweede en
derde.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 sept. 10.00 uur ds. Speelman, Startdienst
in NH Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 sept. 10.00 uur ds. P.W. Dekker, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 aug. 10.00 uur ds. Speelman,
Startdienst in de NH Kerk; 19.00 uur ds.
Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 5 sept. 18.30 uur Eucharistieviering.
volkszang.
Zondag 6 sept. 10.00 uur Eucharistieviering.
volkszang.

R.K. kerkVierakker/Wichmond
Zaterdag 5 sept. 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 sept. 10.00 uur Woord-/Communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
6-7 sept.: Pastoor E. Lammers. Hengelo Gld.. tel.
(0575)401275.

Huisarts 5-6 september: dr. Dagevos, het
Vaarwerk 1. Tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts
ttseptember?. Scheepmaker. Ruurlo, tel. (0573)
45 25 13. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag
en zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezo^^ren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.3 îr. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king 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 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den 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
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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 tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/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. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur. wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij het SWOV-kantoor, Nieuw-
stad 32. Info 55 33 48.

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliocheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor tel.
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56. Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32. tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij de
SWOV, tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de Stichting
Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. (0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV, tel. 553405.



AANBII DING EN

Echte Limburgse VLAAIEN
in ruim 30 soorten

calorie-arm on da g vers, goed voor 12 royale punten

Boerenjongens Appel Vlaai
dit is geweldig lekker!

f 15,95nu voor maar

Achterhoeksche Bolussen
met kaneel en suiker

5 voor f4J5
Bosvruchten vlaaitje

goed voor 6 punten

en gevuld met 9 verschillende bosvruchten

dit weekend f8,25
Ze zijn er weer!

Roomboter-Amandel Speculaasjes

250 gram f5,50
Tip van de Week

Wald korn. Gezond en lekker, en puur natuur

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Jansen & gal JB
autoschadebedrijf JW

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

drukwerk dat
gezien wordt.

Het 'gezicht' van

uw bedrijf wordt

mede bepaald

door uw drukwerk.

Het is uw visite-

kaartje dat er

onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp,

opmaak, kleur en

tekst.

Goed drukwerk

valt op... sterker.

het verhoogt de

herkenbaarheid

van uw
onderneming.

Wij zijn daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
•REEVERS

Lekker mager, lekker makkelijk

Hamburgers speciaal
5 haien, 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Scnnltzeldag

Gepaneerde

Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/

WORSTSOORTEN

vandaag voor f • j~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERU
Snijworst grof of fijn

100 gram f 1 j39

Schwarzwalder schinken

100 gram f 2,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f

WEEKENDAANBIEDING

Kipffilet
Naturel off gemarineerd

750 gram F 9,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 boerengehaktschnitzels

samen ff 7j95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

zijn weer open

U bent weer van harte
welkom in onze geheel
vernieuwde zaak.

Voor iedere bezoeker
hebben wij 'n leuk
presentje klaar liggen

<eï r» h u i cd

Salon Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden,
telefoon (0575) 55 14 23

Aanbiedingen geldig
maandag 31 augustus t/m zaterdag 5 september

GELRE

organiseert het jaarlijkse

Klootschiettoernooi
op zondag 13 september

Kategoriën: dames/heren en gemengd.

Opgave en inlichtingen:
B. Zieverink, tel. 55 19 32.

Elstar
handappels

298
•

MANCO'S
198

B

Usbergsla

nu per krop 1?»

geschrapte

WORTELTJES

O98
•

nu per stuk

Aardappelpartjes
VOORGEKOOKT EN

GEKRUID

per kilo

export

TOMATEN

per kilo m m



Het alleen zitten spelen
Jbegon me soms te vervelen.
Maar nu ben ik erg blij
want ik heb een zusje erbij!

Met heel veel vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

Ciska

Zij is geboren op 25 augustus
1998 om 22.02 uur, weegt
3600 gram en is 51 cm lang.

Mare, Karin en Linda
Tiemessen-Reintjes

Brinkerhof 40
7251 WR Vorden
Telefoon 0575 55 42 14

Karin en Ciska rusten van
12.00 tot 15.00 uur en na
21.30 uur

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van mijn lieve vrou-
we en onze lieve moeder en
oma

JOHANNA ALBERTA
SCHIMMEL-HOEVERS

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam,
J.G.J. Schimmel

Vorden, september 1998

• CURSUS houten panelen
beschilderen met dier- of
kerstvoorstelling. Duur 1 dag.
Info en opgave: (0573) 49 17
56.

• Bi-seksueel?, van mannen
en vrouwen houden? Je bent
echt de enige niet. Daarom is
er nu ook een praat/gezellig-
heidsgroep voor bi-seksuele
mannen naast de praatgroe-
pen voor homo-mannen en
jongens en lesbische vrou-
wen". Info over al deze groe-
pen; 0573 452375 of e-mail
Gebor@hetnet.nl

• TE KOOP: diverse soorten
pompoenen o.a. muscaat-
pompoenen. Wildpad 5, Ruur-
lo, tel. (0573) 45 16 39.

• Pompoen- en sierkale-
basverkoop. Barchemseweg
67 te Ruurlo. Noteer vast in uw
agenda voor zaterdag 10 ok-
tober a.s. vanaf 14.00 uur,
zolang de voorraad strekt.
Opbrengst t.b.v. een goed
doel. Fam. Hoeks en Kok.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - Ta. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

>,

VUL ROYAAL.
UW MOSSELPAN

VOL ZEEUWSE
JUWELEN

vi.h.nd.i'HENGEL'
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 34 60
Privé (0575) 46 22 34

14 september
gaat de nieuwe

knip- en modecursus
weer van start bij

MODEVAKSCHOOL
MARIETJE GOLDEWIJK

Barchemseweg 16
Telefoon (0573) 45 23 41

Han Berenpas
en
Mathilde Stoel

Wij gaan trouwen op zaterdag 5 sep
tember 1998.

Ons huwelijk wordt om 13.00 uur ge
sloten in kasteel 'Huize Ruurlo'.

Han Berenpas en Mathilde Stoel
Leeuwerikstraat 9
7261 GA Ruurlo

Raymond Geurts
en
Heidi Vink

gaan trouwen op 9 september 1998
om 10.45 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie die van 15.00 tot 16.30 uur ge-
houden wordt in zaal Winkelman, St.
Janstraat 3 te Keijenborg.

Ons adres:
Poelsweg 3
7256 AE Keijenborg

Hiermee geven wij

Mannes Bekman
&
Mariëlle van der Meer

kennis dat^kop 11 september 1998
gaan trou^Ri in het stadhuis van
Maarden-Vesting om 11.00 uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de Vituskerk, Hoog-
huizenweq f̂i te Huizen.

U bent van narte welkom op onze re-
ceptie van 16.30 tot 17.30 uur in De
Hoeve Tafelberg, Oude Naarderweg 1
te Blaricum.

Ons adres:
Gouwe 20, 1273 SJ Huizen

Op woensdag 9 september 1998
hoop ik 65 jaar te worden.

Tevens hoop ik samen met Toos ons
uitgestelde 25-jarig huwelijksfeest te

Ap Walgemoet
Toos Walgemoet-Wesselink

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in
zaal Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo (Gld,).

Rusthoek 4
7255 AL Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 september 1998 zijn wij

Wim Groot Enzerink
en
Jopie Groot Enzerink-Seesink

40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze kinde-
ren, kleinkinderen en u te vieren.

Wij houden receptie van 19.00 tot
20.30 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

't Boerle
Deldensebroekweg 21
7251 RD Vorden

Hier heb ie
je handen lekker

vol aan

spareribs
100 gr.

49

Bauern gehakt-
broodje 100 gr. 185 5 gepaneerde

schnitzels

ei-bieslooksalade,
100 gr.

boerenmetworst, cordon b|eUf

gekookte schouder-, diverse soorten.
ham, (100 gr. per soort), 3 98

5-setoor

Keurslager

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

Geheel onverwacht, naar onze zin veel te vroeg, is uit
ons midden weggevallen mijn lieve man, onze vader en
opa 4fc

JAN WILLEM OORTGIESEN
ECHTGENOOT VAN HENDRIKA GRADA EGGINK

op de leeftijd van 66 jaar.

Hij genoot zichtbaar van het leven. We hadden zo
graag nog wat langer willen genieten van zijn aan-
wezigheid.

Vorden:
Bergen op Zoom:

Vorden:

H.G. Oortgiesen-Eggink
Janny Middelbeek-Oortgiesen
Dirk-Jan Middelbeek

Leonie en Corien
Henk Oortgiesen

Vorden, 29 augustus 1998
Ruurloseweg 113
7251 LD Vorden

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 3
september om 11.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Geheel onverwacht ging van ons heen onze lieve
neef en beste vriend,

WIM OORTGIESEN
ECHTGENOOT VAN H. EGGINK

op de leeftijd van 66 jaar.

J. Wesselink
M. Wesselink-Warfman
Ina
Wieger

Vorden
29 augustus 1998

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
26 september - 31 oktober

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77.50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

VUL BIJ ONS
UW MOSSELPAN
VOL HOLLANDS

GLORIE

vi.h.nd.i'HENGEL'
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 34 60
Privé (0575) 46 22 34



E M E E N T E B U L L E T I N V O R D E N

• Telefoon gemeente: (0575} 55 74 74.

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot m met vrijdag van

woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Burgerzaken: 4e laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 1930
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in GemeentebüBetin)

M Spreekuren burgemeester en
, wethouders:
Burgemeester EJ.C. Kamerling:

en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Muldenje-Meulenbroek:
donderdag van 10.00 - ItOOuuren volgens
afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 0900 -10.00 uuren volgens
a/spraak.

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

B Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot2030 uur,
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uurt
vrijdag van 1330 tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

jlaats aanvrager

Biesterveld l HJ.W. Siemes

inhoud

bouwen woning met
garage

datum
ontvangst

2508-98

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

•

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJE-MEULENBROEK

Op donderdag 3 september 1998 is wethouder Mulderije niet in de gelegenheid
spreekuur te houden.

Bouwvergunningen
plaats aanvrager

Mispelkampdijk l A.G. Velhorst

Ruurloseweg 35 Schildersbedrijf
Peters

Melding bouwvoornemen
plaats

inhoud vrijstelling

inpandig verbouwen bodemonderzoek
woning en plaatsen
dakkapel

uitbreiden bedrijfs-
ruimte

inhoud

bodemonderzoek
afstand tot
zijdelingse
perceelgrens

de Bongerd 15 J.W. Verstege bouwen keuken en plaatsen dakkapel

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.

Schoonmaak--
Schoorsteenveegbedrijf

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

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVI

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff-glas in lood atelier
VJNtttiÊÉ D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

v.o.f.
o o r s t e e n v e e 9 b e d r i j f_ iaf h o o r s * e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwel i jkse voorwaarden of testamenten - het is
/.invol er het nodige van te weten. De adviseurs van AeeoN

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde boekhoudpakketten en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

verzekeringen.

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een rij t je. Gratis en voor
niets, op één adres. En de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: S (0575) 52 22 44

ECCON Rabobank

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printje* of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopleerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

Uli
«««•t

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflOCN - TEL (0676) 661010 - FAX (0671) U1OM
MEUWCTAD 30. 7M1 AH - POSTBUS 12. 7Z6O AA
MS 864040 - E-IM*: hito«WMV«u<< - ISON SB 112»

> » •



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

• Te huur per 1-9-'98 te Vor-
den voor óón persoon
woonkamer, 2 slaapkamers
met wastafels, gebruik van
douche/toilet, keuken, toilet,
serre, kelder, fietsenhok, par-
keerplaats f 625,- excl. gem.
bel. per mnd. (0575) 55 41 14.

• Witmelkpuurpecanmocca-
crispyminipralinécacao. Kunt
u hier nog chocolade van ma-
ken? Wij wel. Weer volop ver-
krijgbaar bij de wereldwin-
kel: allerlei soorten chocola-
de!

• Na een warme zomer (?)
weer terug van weggeweest:
diverse soorten (h)eerlijke
chocolade. Verkrijgbaar bij:
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: gebruikte da-
mesfiets. Prijs n.o.tk. Tel. 55
21 08.

• Te huur: Appartement. Tel.
44 12 85.

• Verhuisd per 27-08-1998
H.J. Holmer sr. en Am. Hol-
mer-Jansen van Sophialaan
73, 7261 XR Ruurlo naar: Bor-
neostraat 26, 7009 ET Doe-
tinchem 0314 33 53 15

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

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Te koop: mini-pony's. Ge-
legenheid tot stallen van uw
caravan. (0575) 46 13 51

• Te koop: Ford Escort 1.4i
CL bouwj. '90; Peugeot 205
XL bouwj. '89. Tel. (0575) 46
2779

• Kalebassenmarkt za. 5 en
zo. 6 sept. 11.00 tot 18.00 uur
Jannie Nijkamp café-rest. 'de
Timmerieë', Lochemseweg 16,
Warnsveld

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen die
wat extra's willen verdienen
door onafhankelijk te werken
in hun vrije tijd. Topinkomsten
mogelijk voor de juiste men-
sen. Eerlijkheid & integriteit zijn
een vereiste. Bel: Doublé
Impact (0575) 57 21 27

• Ik zoek evt. (tijdel.) woonr-
/kamer ca. f 500,-/mnd. Lotte
van Dam, (0575) 55 40 79.

• TE KOOP: merrie veulen,
vader Carlo. H.J. Boersbroek,
Brandenborchweg 6, Vorden.

Vl.hand.l 'HENGEL'
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 34 60
Privé (0575) 46 22 34

Om U in de gelegenheid te stellen de basisbeginselen van
het bloemdecoraties maken onder de knie te krijgen

organiseren wij een middagcursus
op de dinsdag en donderdagmiddag

van 13.45 tot 75.7 5 uur

Op deze cursus leert u van natuurlijke materialen,
uit tuin en berm, leuke decoraties te maken.

Kosten van de cursus, die 4 lessen omvat en 1x in
de maand plaatsvindt bedragen fl. 70,- (excl. materialen).

Opgave en inlichtingen:

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

Eventuele opgave voor de kerstcursus nu reeds mogelijk

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA Telefoon (0575) 55 18 85

blank WITLOF
heel kilo 25
n zijn ar weer...

SI. REMY STOOFPEREN
2 kilo 395
raste lage prijs.....!!!

CHAMPIGNONS
500 gram 295
heerlijke grieten

WITTE DRUIVEN
2 kilo 550

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 2 t/m zaterdag 5 september

TRAPPISTENKAAS
1 00 gram 289

GORGONZOLA
100 gram 298

diverse soorten

MOSTERD, NEDERLANDS EN FRANS

vanaf l?5

soepele rode wijn...

HUISWIJN
per fles

Gevraagd:

magazijnmedewerkers
Opleiding minimaal Mavo/LBO of gelijkwaardig. Ervaring in
het tweewielervak is natuurlijk een pré, maar niet direkt nood-
zakelijk.

Als je geïnteresseerd bent, of je wilt meer
informatie over deze baan dan kun je
schriftelijk solliciteren voor 18 september,
of mondeling na telefonische afspraak.

H. Kruitbosch^j.o.f.
Groothandel in de meewielerbranche
Postbus 2005 • 7210 ZG
Dr vd Hoevenlaan 3-7211 AK Eefde
Tel. (0575) 51 39 16 / Fax (0575) 51 48 68

OPEN HUIS BRANDWEER VORDEN
Zaterdag 12 september - 13.30 tot 17.00 uur
Vrijdag 11 september opent burgemeester E.J.C. Kamerling samen met
Commandant Peter van Zanten van de brandweer in Vorden de nieuwe
brandweergarage.
Voor het publiek is er zaterdag 12 september een open huis en kan ieder-
een de nieuwe kazerne aan de Rondweg 6 komen bezichtigen.

Het Vordense brandweerkorps geeft op deze dag diverse demonstraties. Voor
de jeugd bestaat er de mogelijkheid mee te rijden in een echte brandweerauto.
Brandweer Vorden is nog steeds op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers
(m/v). Lijkt het brandweervak je een leuke hobby, beschik je over een redelijke
conditie en werk en woon je in Vorden. Bezoek dan het open huis en laat je infor-
meren over de mogelijkheden.

Brandweer Vorden ̂ k/raag de navolgende personen en bedrijven bedanken voor
hun vrijwillige bijdraji aan de totstandkoming van de nieuwe kazerne: Polman
Vorden, Automobielbedrijf Groot Jebbink, Tuincentrum Vorden. E. Bulten, Van
Zeeburg makelaardij, Installatiebedrijf Wiltink, Nedac Sorbo Groep en Damesmode
Lammens.

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Bouwplannen?
Klaassen bouwt voor u
een woning op maat

Bent u binnenkort de trotse eigenaar van een
bouwkavel? Wij kunnen het huis van uw dromen
realiseren.

• Diverse ontwerpen in verschillende prijsklassen.
• Traditioneel gebouwde woningen, zowel twee

onder één kap als vrijstaand.
• Vooraf een heldere, vaste prijsopgave.
• Ruime mogelijkheden voor uw eigen inbreng en

wensen m.b.t. indeling en afwerking.
• NEN EN ISO-9001 gecertificeerd.

• Wilt u leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak leren? Dat kan bij l.
Kroese-Olthof, Het Kerspel
28, Vorden. tel. (0575) 55 10
53. De lessen starten vanaf 14
september

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Judo in Vorden. Ben je 4
jaar of ouder en je zoekt een
uitdaging? Judo introductie-
lessen o.l.v. Robert Piek, Rijks
Erkend en gediplomeerd ju-
doleraar. Waar? Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67. Info: (0543) 51
74 46 of 47 67 61

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

Meer Informatie?
Wilt u meer weten over de

wijze waarop Klaassen

Particuliere Woningbouw u

kan helpen bij het realise-

ren van uw woonwensen?

Neem contact met ons op!

l ^aV^

me I:litnss4*n
VÉfrr Par t icu l ie re WoningbouwPart icu l iere Woningbouv

"Ondernemingscentrum Achterhoek'
inslaan 3, Postbus 264

7000 AG Doetmc ie
Tui 1 0 3 1 4 ) 3 7 3 6 7 3 Fax 37 36 76

f o 't? l a a sse Kwaliteit geen trend maar traditie!



Raadsommissie praat
besloten over
huisvesting gemeente
De raadscommissie Wonen, Werken en
Recreëren sprak vorige week dinsdag-
avond achter gesloten deuren over de
huisvesting van de gemeente. Zoals be-
kend is het huidige gemeentehuis te r_
klein en zoekt het college van B en W \
naar een alternatief.
Tijdens de vergadering vroeg fractie- l
voorzitter A.H. Boers van het CDA zich l
af waarom de notitie 'Huisvesting ge- v
meentelij ke organisatie' in een beslo-
ten vergadering werd besproken. "Dit is
een onderwerp dat de gehele gemeen-
schap aangaat", aldus de heer Boers.
Wethouder Mulderije deelde vervol-
gens mee dat zij hierover in de beslo-
ten vergadering uitleg zou geven. Met
deze opmerking werd het openbare ge-
deelte van deze vergadering afgesloten.

W Vorden' stelt
ballonvlucht uit
naar 9 september
De ballonvlucht naar afloop van de fi-
nale van het 8e Wim Kuijpertoernooi
op zondag 23 augustus is vanwege de
slechte weersomstandigheden uitge-
steld naar woensdag 9 september.
Iedereen die op deze avond het opstij-
gen van de luchtballon van dichtbij wil
meemaken is van harte welkom op het
voetbalveld van W Vorden. De ballon
zal om 18.30 uur de lucht in gaan.
Er waren in totaal acht vrijkaarten
voor deze ballonvlucht te verdienen
door mee te doen aan de prijsvraag die
in de Kuijperkrant stond. Roy Vlogman,
mevrouw Huetink, Stefan Eggink en
Sandra Heijink uit Hengelo waren de
gelukkige winnaars van de prijsvraag
en ontvingen elk twee vrijkaarten voor
de ballonvlucht.

Gezinsdienst
Op zondagmorgen 6 september zal in de
Dorpskerk een gezamenlijke gezins-
dienst worden gehouden van de
Hervormde en Gereformeerde Kerk. In
deze dienst zal de start worden gemaakt
met het nieuwe seizoen van de verschil-
lende commissies en clubs binnen de
twee kerken.
Het thema van deze zogenoemde start-
dienst is 'Bezint eer je begint' en gaat in
op vragen als hoe geloof je, wat geloof je
en wat betekent dat voor je dagelijks Ie
ven. Na de dienst is er gelegenheid tot
napraten en koffie drinken in het Achter-
huus bij de Gereformeerde Kerk.

huren...
^

n . - .

veel
Weten

a*fiï^Spaa^&»

Fototentoonstellling
'Bomen over bomen'
in galerie bibliotheek
Vereniging Bomenbelang heeft een foto-
tentoonstelling samengesteld die van
woensdag 9 september tot en met zater-

Amnesty International

dag 3 oktober te zien is in de galerie van
de bibliotheek in Vorden. De titel van de
expositie is 'Bomen over bomen'. De ten-
toonstelling wordt dinsdagavond 8 sep-
tember geopend door burgemeester
E.J.C. Kamerling.
Aan de hand van prachtige foto's van de
bekende natuurfotograaf Job Teeuwen,
een heel mooie poster van de Vordense
schilderes Helen Niemeijer en speelse
teksten van Bernhard Harfsterkamp
wordt de bezoeker gewezen op de pracht,

het nut maar ook op de kwetsbaarheid
van bomen in deze omgeving. De ten-
toonstelling - mogelijk gemaakt door een
subsidie van WGL De Graafschap - is vol-
gens Vereniging Bomenbelang interes-
sant voor jong en oud.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Op de weekmarkt te Vorden was dit-
keer ook een kraam van de afdeling
Amnesty aanwezig, waarbij bezoe-
kers T-shirts konden winnen. Maar
dan moest een raadsel over de men-
senrechten opgelost worden. De win-
naars waren Janet Temming, Carina
de Kruyff en Bertha Brinkman.

Nu de zomervakantie is afgelopen gaan
ook de thuisschrijvers weer aan het
werk. Deze week glijden de voorbeeld-
brieven van deze maand in de brieven-
bus. Daar zit een brief bij die is gericht
aan de premier van Koeweit. Er wordt
hem gevraagd om herziening van de ver-
oordelingen van Intisar Rasan Khallati
en Sahiba Rasan Khallati. Het betreft
twee Iraakse zussen, waarvan er inmid-
dels een vanwege een huwelijk de
Koeweitse nationaliteit verwierf, die bei-
den een gevangenisstraf van 15 jaar in de
centrale gevangenis van Koeweit uitzit-
ten.

De Krijgsraad veroordeelde de twee vrou-
wen in juni 1991 na oneerlijke processen
wegens "collaboratie met de vijand".

Intisar Khallati, bij haar berechting 22
jaar oud, verklaarde dat de ondervragers
tijdens het verhoor fysiek geweld tegen
haar en haar zus hebben gebruikt en dat
zij bedreigd zijn met electrische schok-
ken en terechtstelling. Ze hebben geen
mogelijkheid tegen het vonnis in beroep
te gaan.
Na de terugtrekking van de Iraakse troe-
pen uit Koeweit in februari 1991 veroor-
deelde de Krijgsraad meer dan honderd
mensen wegens vermeende collaboratie.
Folteren was tijdens het voorarrest routi-
ne en wijd verbreid. Amnesty heeft aan-
wijzingen dat alle processen bij de krijgs-
raad tussen mei en juni oneerlijk waren.

De thuisschrijvers vragen om herziening
van de veroordelingen van de twee zus-
sen en van alle andere vonissen die de
Krijgsraad en een speciale bank sinds
mei 1991 hebben uitgesproken. Tevens
wordt gevraagd om een onafhankelijk
onderzoek naar de berichten over folte-
ringen. Wanneer men mee wil schrijven
kan men zich opgeven bij Ank
Wallenburg (55 23 37) of in Wichmond
Leni Lamers (44 13 41).

Organisatie Country Living Fair in Vorden tevreden:

20.000 bezoekers op
Country Living Fair
Ondanks de matige weersomstandig-
heden kan de organisatie van de
Country Living Fair in Vorden terug
kijken op een geslaagde week. In to-
taal kwamen er van zondag 23 tot en
met donderdag 27 augustus 20.000
bezoekers naar de outdoor fair op de
kasteelweide van Huize Vorden.

Het was de tweede keer dat evenemen-
tenbureau Home and Garden een
Country Living Fair hield in Vorden. In
1997 trok het evenement ongeveer
24.000 bezoekers.

"Dit jaar waren er dus beduidend min-
der bezoekers", zegt Priscilla Udink van
Home and Garden. "Toch zijn we niet on-
tevreden. Vergeleken bij vorig jaar heb-
ben we deze week toch veel minder mooi

weer gehad. Vooral op woensdag regende
het flink. Gelukkig hadden we de eerste
paar dagen niet te klagen over het bezoe-
kersaantal. Op dinsdag zaten we al op
15.000 mensen. Alles bij elkaar kijken we
dan ook met een tevreden gevoel terug
op deze week", aldus Priscilla Udink.
Volgend jaar wordt er weer een Country
Living Fair gehouden in Vorden. "Waar-
schijnlijk zullen we de fair dan een paar
weken naar voren schuiven zodat we dan
meer mensen zullen trekken die dan op
vakantie zijn in Nederland".

Foto's van de Country Living Fair zijn
vanaf vandaag te zien op de internetsite
van Weekblad Contact. Dit geldt ook
voor het 8e Wim Kuijperjeugdvoetbal-
toernooi. Het internetadres van Contact
is http://www.weevers.nl/contact.



Welkom
bij Amicon

Amicon Zorgverzekeraar is altijd dichtbij. U kunt direct

terecht bij uw Amicon Infopunt.

Dat is wel zo gemakkelijk. U krijgt er deskundig ant-

woord op al uw vragen over uw ziekenfonds- of particuliere

ziektekostenverzekering.

Bovendien kunt u er prima binnenlopen om een

verrassend voordelige reis-, inboedel- of aansprakelijkheids-

verzekering af te sluiten. Of om even een nota af te geven.

A
f. u r y v t:

micon
zorgverzekeraar

van mens tot mens
Vanaf 31 augustus zijn de openingstijden van uw

Infopunt veranderd.
De nieuwe openingstijden leest u hier onder.

U bent van harte welkom.

fopunt BibliothjftJc Vore

Openingstijden
dinsdag

Jen, Dorpsstraat 3, Vord

Middaguren
13.30 - 17.30

en

Amicon is bereikbaar via de Amicon Infopunten en Infobussen,

www.amicon.nl en het gratis telefoonnummer: OÖOO-OO53

Daders inbraken
Vorden opgepakt
De daders van de inbraken bij de Bruna
en administratiekantoor Klein Lebbink-
Wanders aan de Raadhuisstraat in
Vorden zijn vorige week opgepakt in
Amsterdam. Enkele dagen na de inbraak
van zaterdag 22 augustus liepen de twee
Amsterdammers van 18 en 19 jaar tegen
de lamp toen ze in een winkel in hun

woonplaats cadeaubonnen wilden ge
bruiken die ze in Vorden hadden buitge
maakt. De verkoopster van de winkel ver-
trouwde het tweetal niet en waarschuw-
de de politie.
Naast de cadeaubonnen gingen de die
ven ervan door met ongeveer driehon-
derd gulden aan kleingeld, telefoonkaar-
ten en een hoeveelheid pennen. Bij ad-
ministratiekantoor Klein Lebbink-Wan-
ders werd een geldbedrag van 25 gulden
buitgemaakt.

Dagelijks verso snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
maakte snuisterijen

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

Pöstertpj
nu f inlevering van uw volle kleuren film 24 of 36

opnamen
GRATIS poster 30/45 naar keuze.

Deze aktie is geldig de maand augustus
en september

groeves

Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

DRUKKERIJ
WEEVERS

GEMEENTE
VORDEN
MILIEU
openbare kennisgeving meldingen

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-
bied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek
van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen met ingang van 4 september tot en met 1 okto-
ber 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel
8.41, lid 1) van:

1. de heer F.T. van Amerongen, Schuttestraat 12, 7251
MZ Vorden, voor het van toepassing worden van het
Besluit akkerbouwbedrijven op een reeds opgericht
akkerbouw- of tuinbouwbedrijf, op het perceel
Schuttestraat 12 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. maatschap Pardijs, Beckenstraat 1, 7233 PC Vier-
akker, voor het uitbreiden van het aantal ligboxen, op
het perceel Beckenstraat 1 te Vierakker;

besluiten op aanvragen
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen met ingang van 4 september tot en met 15 okto-
ber 1998, ter inzage de besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer M. Sprukkelhorst
Nijlandweg 6
7251 KK Vorden
Nijlandweg 6

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met vleesvarkens en jongvee

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

Jansen Metaalwaren B.V.
Industrieweg 1
7251 JT Vorden
Industrieweg 1

om: vergunning voor een inrichting voor de fabricage
van kleine metaalwaren

3. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer G.J. van Ark
Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden
Wildenborchseweg 19

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf,
een pension en een kampeergelegenheid

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 .weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 oktober
1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek is beslist,
inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75
34 (doorkiesnummers), fax (0575) 55 74 44



Flower Carpet rozen nu bij
De Heesterhof in Hengelo
De Heersterhof in Hengelo verkoopt
sinds kort Flower Carpet rozen. Het
gaat hier om rozen die weinig verzor-
ging nodig hebben.

Flower Carpet brengt kleur in het land-
schap. Deze milieuvriendelijke rozen ge
ven een klassieke charme aan de open-
bare weg en aan privétuinen en sluiten
goed aan bij de eisen van deze tijd.
Ongeeëvenaarde weerstand tegen ster-
roetdauw en meeldauw maakt het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmidde-
len overbodig. Onderhoudsarme eigen-
schappen, waardoor kostenbesparend.

Flower Carpet rozen kunnen het hele
jaar door geplant worden, zelfs in de zo-
mer. De planten verliezen hun blad pas
bij stenge vorst. De weelderinge trossen
bloemen bloeien onafgebroken maan-
den achtereen. Ook het gezonde, glan-
zende blad blijft tot diep in de herst
groen. Flower Carpet is het produc t van
moderne kweektechnologie. Dit heeft
geresulteerd in een probleemloze plant
die zeer weinig verzorging nodig heeft.
Flower Carpet rozen zijn wereldwijd een
overweldigend succes. Niet alleen in
Europa, maar ook in Noord-Amerika,
Australië, Japen en Zuid-Afrika.

ERKEND DIERENPENSION

'De Poe
Galgengoorweg 3 te Vorden

nodigt u uit voor een

open dag
die gehouden wordt op zaterdag 5 september 1998,

Vanaf 's morgens 10,00 uur tot 's middags 17.00 uw-
kunt u onder het genot van een drankje ons bedrijf bezichtigen

en tevens kunt u naar verschillende demonstraties kijken van o.a.

omplm. 1030 uur gedrags- en gehoorzaamheidsclub
Banninkhofuit Hengelo (GldJ

omplm. 14.00 uur demonstratie met potttiespeurbonden

omplm. 1530 uur demonstratie Politi^Handenclub
Vorden

(̂ •̂̂  ^^*f

Septembermaand
Actiemaand Meubelen

Om plaats te maken voor de nieuwe meubelcollectie, ruimen wij
diverse showroommodellen op tegen STUNTPRIJZEN

EIKEN CD-KAST, gerstkleur van 1110,- nu 895,-
EIKEN EETTAFEL, gerstkleur van 1450 - nu 1195,-
4 EIKEN EETK.STOELEN, gerstkleur van 1744- nu 1395,-
GRENEN KABINETKAST, geloogd van 2998,- nu 1998,-
GRENEN EETK.TAFEU met tuimelblad, geloogd van 1350,- nu 1095,-
4 GRENEN EETK.STOELEN, geloogd van 1272 - nu 995,-
GRENEN DRESSOIR, geloogd van 2298,- nu 1795,-
BANKSTEL, 2'/2-2 zits, bl. patine van 3538- nu 1995,-
DRAAIFAUTEUIL, leder, grijs van 1218- nu 495,-
BANKSTEL, 2'/2-2 zits, geheel leder van 5190- nu 2995,-

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit ons enorme aanbod
OPRUIMINGSMEUBELEN uit onze showroom in Hengelo Gld.

DE^SPANNEVOCEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

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

3.000 m?
gezellig wonen

^

donderd
om 09.45,14

3 september
en 19.15 uur

PROFITEER, DE LAATSTE WEEK

ELECTRO
WORLD

DE
WERELDZAAK
DIE JE KENT

Deskundige
voorlichting

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

BOSCH GSL 1202
vrieskast

- inhoud 97 liter
« speciale invnes-

schuiflade
* energieklasse A

netto inhoud 118 liter
netto inhoud
vnesvak 20 liter
regelbare thermostaat
binnen verlichting

SÖNYKWTW28W1
71 cm. Super
Trinitron breed
beeldbuis
automatisch breed-
beeld bi) PALplus
uitzendmgen___—

ONY!

portable KtV
37 cm Black Trinitron
beeldbuis
Sleep timer
incl. afstands-
bediening

kleurentelevisie
audioset

dubbele Dynarwc Bass
Feedback Booster
tuner met 40 presets
3 cD-wisselaa
autoreverse
cassettedeck

70 voorkeuzezenders

SE N EC 'RO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46
VORDEN* Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT
il (AVflD), vastgesteld door Ur

tk onv«rwi|td «n koslakxn zullan wwd«n toaouorxten
. Aanbt*dtngen geiden zolang tic voofraad slrafcl

mannequins en

dressmen brengen u

al het modenieuws van al

onze merken,

voor man én vrouw.

U ziet mode

voor werk en uitgaan,

voor buiten actief zyn én

voor ontspanning thuis.

Na afloop van de shows

is er gelegenheid zelf

uw keuze te maken

(extra koopavond).

Gratis toegang.

Reserveren is mogelijk.



Deelnemers tuinmarkt

Hamiflex"
romantisch wonen

Industrieweg 65
Industrieterrein 'De Mars' Zutphen
Telefoon (0575) 51 16 22

Palingkweek/rokerij

argo
Voortseweg 8 - Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

VALLE VERZASCA

Vijveraanleg etc.

R. Mullink
Bronkhorsterstraat 9 - Keijenborg
Telefoon (0575) 46 11 95

Lochemseweg 26 - Warnsveld
Telefoon (0575) 43 12 04

BOUWMEESTER
ADVIES - UITVOERING
BOOMVERZORGING

Eddle Bouwmeester
Windhoek 5
7345 EH WenumAA/iesel
Telefoon (055) 31 21 041

Kwekerij
Tuincentrum

HUBERS

Baak
Telefoon (0575) 44 14 06

GOOSSENS

Steenderenseweg 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

VERHUURBEDRIJF

Julianalaan 20 - Vorden
Telefoon (0575) 55 12 09

H.Th.W. THUSS
SIERHEKKEN EN POORTEN

Husselarijstraat 31
6924 AK Loo-Duiven
Telefoon (0316) 26 12 38

Open
tuindagen

1998

Na het grote succes van onze
open dagen in 1997 gunnen wij u

wederom een kijkje in onze
mo^ltuinen.

Wij tonen u heldere
en to&tasbare

tuinideeën.
Nieuw dit jaar is de zgn. tuinmarkt

waarin kramen met allerlei informatie
over tuinen, het onderhoud en de

aankleding er omheen.

Niet alleen sierbestrating, hekwerk en
tuinmeubelen, maar ook beelden,

potten, tuingereedschap en natuurlijk
beplanting.

Tevens kunt u uw vijverwater laten
testen!

ledere specialist is voor u aanwezig
met advies en praktische tips.

U bent van harte welkom.

Toegangsprijs vanaf 12 jaar f 10,-

Zaterdag 5 september
van 10 tot 21 uur

zondag 6 september
van W tot 17 uur

Lankhorsterstraat 25
Wichmond

HENDRIKS
'de Timmerije'

Kruisbergseweg 10
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 48

A. HEITKONIG

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- BI GRMDHANDR

Muizengatweg 3 - Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Rietdekkersbedrijf

OTTEN

Sekdijk 1 - Vorden
Telefoon (0575) 55 69 02

TUINHUISJES
NATUURSTENEN

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17
of 55 18 11

euco
vaste plantenkwekerij

VIERAKKER M

(0571) 26 11 05
06-51 01 39 31

H. ARENDS
Land- en

tuinbouwmechanisatiebedrijf

Dorpsstraat 5
7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 44 16 88
Fax (0575) 44 15 29

Loonbedrijf

Zomerweg 5
6984 AB Doesburg
(0313)472585

Graszodenkwekerij

JANSEN
Kerkpad 51
7203 DT Zutphen
(0575) 51 27 24

GOOSSENS MELGERS
bouwbedrijf

Past. Thuisstraat 17a
7256 AW Keijenborg
(0575) 46 33 81

_-fc HARMSEN
•— ̂  IJzerwaren

nira f̂c Gereedschappen1 1 r« .j • Uookî oo

Banninkstraat 4
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 20

,̂ ?™^X

Hoveniersbedriff

Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25
Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

Hotel-Café-Restaurant
Slijterij-Wijnhandel

Koetsenverhuur
Party-catering

Dorpsstraat 24 - Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12

* • • • *

Drukkerij

Kempernnan

Prinsessestraat 9-11
6828 JT Arnhem

Nog enkele plaatsen vrij op de

N A Al LES
bij R. Abbink-Zemmelink

Heideweversweg 6 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 10

Wie werkt in Vorden
en woont in Winterswijk?

Bent u genegen om togen
vergoeding op maandag en
donderdag om 17.00 uur een pakje
op te halen bij Drukkerij Wee vers,
Nieuwstad 30, Vorden en
af te geven in Winterswijk?
Neem dan telefonisch contact op
met dhr. B. Overboek,
tel. (0575) 55 10 10.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig.

Iaat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

O. fT interieuradviseur

Gezondheid - Kracht - Bezieling

YOGA
Yorden - Zieuwent - Zutphen - Bram-
men - Doetinchem - Dieren - Deventer

Proefles f 12,5O
Cursus Innerlijke Genezing Zutphen

Yoga-centrum Dhanwantari
Telefoon (O573) 44 11 38

N A T I O N A L E

MOSSELWEEK
(van 31 augustus - 6 september)

GRATIS DEMONSTRATIE EN PROEVEN

Wat!? Nog nooit zelf mosselen klaar A-^^

gemaakt? Dan nodigen wij u nu graag /7*ifof ^^Th-

uit om een mosseltje te proeven en ^«^^ /'

alles te weten te komen over het

koken van mosselen.

Overtuig uzelf.

Mosselen, lekker en gezellig.

KOM, EN PROEF ZELF!
Zaterdag 5 september

Ze liggen voor u klaar bij uw visspecialist:

Vishandel 'HENGEL'
Raadhuisstraat 51, Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 34 60
Privé (0575) 46 22 34



Schutterskoning Gerrit Weenk samen met vrouw en dochter tijdens de optocht iniAerakker-Wichmond

Ze vielen niet in de prijzen maar de
affaire tusen Bill Clinton En Monica
Lewinsky was wel erg actueel.

De groep 'Zooitje Messjogge' won de
eerste prijs bij de optocht zaterdagmid-
dag in Vierakker-Wichmond

Voor meer foto's
van het oranjefeest

Vierakker-Wichmond zie onze
Internetsite.

ons Internetadres is:
http://www.weevers.nl/contact/



FAMOUS OROVSE
WHISKY

70CL VAM 3095
VOO* 2795
i- 10ROCKS

GORTER WM
BRUIN/WIT

70CL VAN 1945
VOOR 1695

R09ERO
SHERRY PALE/
MEDIUM DRY

2 Lm VAN 2195
VOOR 1895

+ 10 ROCKS

RUM
'<•'••• ,«##*. V* ':•

FLORIJN
BESSEN

L7R. VAN 1895
VOOR 1695

KALMOES
BEERENBURG

LTR. VAN 2195
VOOR 1895

Slijterij Wilbert en Yvonne Grotenhuys
[SUPER DE BOEIR] Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13
ALTIJD Of ZOEK Hl» HET IESTE ' '

BOOMSMA
GRAANJENEVER
L7R. VAN 2345

VOOR 2095

Aanbiedingen geldig vanaf 2 september tot en met 15 september 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Marktvereniging Vorden
ACTIEMARKT

Op vrijdag 4 september zal er opnieuw een enveloppenactie worden gehouden
waarbij vele waardebonnen worden uitgereikt.

Tegen inlevering van deze waardebon kunt u een prijs uitzoeken.
Er zullen ongeveer 400 prijzen voor deze actie beschikbaar

worden gesteld. Het bestuur.

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Vrachtwagenverbod
in centrum Vorden
lastig te controleren
Het vrachtwagenverbod in het centrum
van Vorden is lastig te controleren door
de politie. Dat zei politiechef P. Wes-
selink vorige week woensdagavond toen
hij te gast was tijdens een commisiever-
gadering van de gemeente Vorden.
Wesselink is chef van het team Vorden,
Warnsveld en Steenderen van het poli-
tiedistrict IJsselstreek.
"Al het vrachtverkeer moet in principe
via de rondweg om Vorden heen. Behalve
het bestemmingsverkeer. En daar zit nou
net het probleem. Want hoe weet je of

een vrachtwagen wel of niet in het dorp
moet zijn. Daarvoor zou je de vrachtwa-
gens dus moeten volgen en bekijken of
ze wel of niet stoppen in het centrum
van het dorp. Dat is erg arbeidsintensief
en helaas hebben we daar de mensen
niet voor", aldus Wesselink.
Daar komt nog bij dat een vrachtwagen-
chauffeur ook bij het binnenrijden van
het dorp tegen de politie kan zeggen dat
hij een pakje sigaretten gaat kopen. Ook
dan is er sprake van bestemmingsverkeer
en kan de politie niets doen tegen de
chauffeur.
Raadslid R. Nobel (D66) vroeg de heer
Wesselink vervolgens of de politie niets
kan doen tegen de leverancierswagen die
bijna dagelijks zijn auto "midden op de
weg zet voor de bloemenwinkel van Da-

vorta". Volgens de heer Nobel ondervindt
het verkeer veel meer hinder van deze le-
verancierswagen dan dat er zo af en toe
een vrachtwagen MMiodig door het cen-
trum rijdt. "Ik erj^me groen en geel
aan die leverancier. Kan die man zijn wa-
gen niet een paar nieter verderop neer-
zetten in de parkeerwagen", zo vroeg de
heer Nobel zich af.
Voor teamchef We^jink was het de eer-
ste keer dat hij mWdeze problematiek
werd geconfronteerd. Dat was ook het ge
val toen de commissieleden hem vroe-
gen wanneer de radargun weer wordt in-
gezet door de politie. "Wij hebben daar
als gemeente Vorden immers aan mee
betaald", aldus de heer A.C. van Voskui-
len (CDA). "Ik heb geen flauw idee waar
dat ding is", was het antwoord van
Wesselink.

Floralia
In het weekend van vrijdag 11 tot en
met zondag 13 september vindt in het
Dorpscentrum in Vorden de 73e Flora-
lia bloemententoonstelling plaats. Het
gekozen thema 'kleding en kleder-
drachten' biedt voor alle deelnemers
een grote vrijheid van invulling. Dit
thema is overigens niet verplicht.
Evenals voorgaande jaren zullen de
scholieren van scholengemeenschap 't
Beeckland uit Vorden weer deelnemen
aan deze tentoonstelling. Ook bloemis-
terij Davorta uit Vorden en Tuincen-
trum Vorden zijn van de partij. Verder
treffen de bezoekers op de floralia de
heren Wonnink en Warmenhoven aan
met hun vele verschillende soorten
cactussen.
De Plattelandsvrouwen zullen ook niet
ontbreken op de expositie. Dat geldt
ook voor mevrouw Vos uit Voorst met
haar zelfgemaakte poppen. Ook de hè
ren J. van Druten en G. Kip zullen weer
een stand verzorgen.

Columniste libelle te
gast bij Vordense
plattelandsvrouwen
Woensdag 9 september opent de afde-
ling Vorden van de Plattelandsvrouwen
het nieuwe seizoen. Voor deze avond is

Wieke Biesheuvel uitgenodigd. Zij is be-
kend van haar columns in de Libelle on-
der de noemer 'Mijn gezin' en de brief-
wisseling met haar dochter in Amerika.
Biesheuvel zal vertellen hoe ze in het vak
is gerold en over de invloed hiervan op
haar gezin. Ook zal ze nog ongepubli-
ceerde verhalen voorlezen. De avond
wordt gehouden in de Herberg. Een dag
eerder zullen de dames van de Platte
landsvrouwen een fietstocht maken naar
Ruurlo. Daar zal een bezoek worden ge
bracht aan de cactuskwekerij van Annie
en Bert van der Meer.

Diplomazwemmen
Ln het Vordense zwembad 'In de Dennen'
was er zaterdagmorgen voor het laatst
in dit seizoen gelegenheid een zwemdi-
ploma te behalen. Dit gebeurde onder
het toeziend oog van mevrouw A. de
Waele van Doorn uit Deventer die na-
mens de N.R.Z. aanwezig was. De beoor-
delingscommissie bestond uit MJ.
Westerik en H. Bruil. Alle 40 kandidaten
slaagden. In totaal hebben er dit zomer
110 kandidaten met succes afgezwom-
men. Vorig jaar waren er dat 176. Ook
hier spelen de weersomstandigheden
een negatieve rol.

Voor het diploma A slaagden: Indie
Rouwhorst, Leonie Masselink, Evie de
Klein, Irene Olthaar, Gerben Berendsen,
Anina Kroeze, Libart ten Pas, Jory Uenk,
Daan Horstman, Torn Seebus, Tim
Golstein, Carmen Wijnbergen. Diploma
B: Stefano en ülian Locci, Tieme Gotink,
Hylke Noot, Marjolein Overbeek, Merel
van Kessel, Joachim Akkul, Maria
Garritsen, Erline Akkul, Lanneke Bosma,
lirija Kuruglic, Marleen Bokkers, Michel-
le Monique Krajenbrink.

Basisdiploma: Mathijs v.d. Logt en
Marloes Wullink. Zwemvaardigheid I:
Marloes Wullink, Ilse Wassink, Riek
Lenselink, Thijs Lijftogt. Zwemvaar-
digheid II: Sophie Wullink, Dorine
Ringlever, Maurice Korenblik, Anne
marie Meddens, Gerdien Robbertsen.
Zwemvaardigheid III: Martine Slutter,
Arme Enzerink, Femke v.d. Toren. Voor
Zwemvaardigheid III en springen III
slaagde Anneleen Bosma.



De leselkapel
zoekt muzikanten

De leselkapel uit Doetinchem is op zoek naar een
paar ervaren, enthousiaste muzikanten.

Het gaat om versterking in de tenorhorn-
baritongroep, de flügelhorngroep,

de klarinetgroep en een (reserve) slagwerker.

Ons programma bestaat uit Bömische en Tsjechische
Egerlandermuziek.

Wij repeteren op donderdagavond in Zelhem.
Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons

op.

Contactpersoon: Th.J. Dekkers, 0314 32 67 28

Het adres voor:
BANDEN
UITLATEN
ACCU'S
SCHOKDEMPERS
UITLIJNEN
TREKHAKEN
SPORTVELGEN
VERLAGINGSSETS
SPORT UITLATEN etc.

De R is in de maand:
WINTERBANDEN bestellen»!

nkhorst
ANDEN

Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

Laat uw

bandenspanning

+ profiel GRATIS

en vrijblijvend

controleren.
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Vorden
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tel.:(0575)551971

Winterswijk
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Doetinchem
Dr Huber Noodtstraat 14

h tel.:(0314)360416

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Statiegeldactie supermarkten en Dierenbescherming:

Actie voor dierentehuis
Bronsbergen in Zutphen
Gedurende de maand september zal
de Dierenbescherming afdeling
Zutphen in samenwerking met een
groot aantal supermarkten in de re-
gio een statiegeldactie houden ten
bate van Dierentehuis 'De Brons-
bergen1 in Zutphen. Het is de bedoe-
ling om op deze manier geld bijeen te
krijgen voor de inrichting van de
nieuwbouw van het asiel dat op 3 ok-
tober officieel wordt geopend.

Bij de deelnemende supermarkten ko-
men speciale bussen te staan op de plaat-
sen waar de klanten hun lege flessen
kunnen inleveren. Het winkelende pu-
bliek kan de actie ondersteunen door sta-
tiegeldbonnen in de bussen te stoppen
en niet zelf bij de kassa te verzilveren. De
Dierenbescherming int dan vervolgens
het geld. In Warnsveld neemt Super De
Boer Gebroeders Stein aan de actie deel.
In Vorden zijn dat Super De Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys en A & P en in

Ruurlo doen Plusmarkt Kogelman, Edah
en Coöp mee aan de statiegeldactie.
Gedurende de zomerperiode kwam de
noodzakelijke nieuwbouw van Dieren-
tehuis 'De Bronsbergen' gereed. Deze
werd grotendeels bekostigd door giften
van het publiek, maar nu doet de Dieren-
bescherming een nieuw beroep op de
vrijgevigheid van de mensen om de
nieuwbouw in te richten. Het gaat hier-
bij onder meer om zaken als een koel-
kast, een diepvriezer, hondenmanden,
kattenbakken en schoonmaakspullen.

De Dierenbescherming is zeer te spreken
over deze unieke vorm van samenwer-
king met de supermarkten in de regio.
Vrijwel alle supermarkten die werden be-
naderd door de vrijwilligers van de
Dierenbescherming gaan ook daadwer-
kelijk meedoen aan de actie. Tijdens de
officiële opening op 3 oktober zal het in-
gezamelde bedrag worden bekendge-
maakt.

Don't
just do it.

Inschrijven nieuwe danscursus dagelijks - ook telefonisch

DANSCENTRUM VEELERS
Dansen de sportiefste manier van uitgaan.

Beleef het zelf Leer bewegen op eigentijdse muziek en ontdek de perfecte
combinatie van sfeer, gezelligheid en sportief bewegen.

CLUBS VOOR VOLWASSENEN
in het weekend en door de week

CLUBS VOOR 55+

SPECIALE CLUBS COUNTRY LINE-DANCE
Geef u nu op voor een winterlang dansplezier.

Wij leren u de beginselen of frissen uw geheugen op.

Tramstraat 37-39 • 7241 CH Lochem • Tel. (0573) 25 18 36



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wiej konnen nog wel 's effen nao de peerde hen kiekn gaon".
Gert van 'n Draai wol d'r eerlijk ezeg wel 's effen uut. Hee had femilie oaver en
had daorumm al 'n heeln dag in huus zitn oeln.
"Wat bunt dat veur peerde?". "Oh, trekpeerde, die komt van wieter uut 't land
nao de Hamaland manege umme te oavernachten, die gaot maarn wieter nao
Den Bosch".
De femilie wol dat ok wel 's zien. Eers maor nao Almen. Um drie uur zoln ze da-
or an 'r kanaal wean veur een pauze.

Maor in Almen was van alles te beleaven behalve peerde. "lejluu bunt vols te la-
te, die bunt allange weg op Vodd'n an", zei d'r eur ene die daor met 'n hond
langs de weg leep.Dan maor weerumme. Gek eigenlijk dat ze ze neet tegen
waarn ekommen. Op de kruusing met de Lochemse weg maor 's weer evraogd.
Jao de peerde waarn hier allemaole wel hen ekommen. Zee waarn daor de
zandweg inegaon, langs de Heidepol. Dan daor maor achteran. Maor dat ging
dus mooi neet. "Verboden voor auto's" nao zovole honderd meter. Dus dan ma-
or weer de harde weg op. En an 't zuukn nao de Hamaland-manege. 't Mos aans
achter 't kerkhof wean. Hee zetn de sokken d'r goed an, 'n enen weg in, 'n and-
ren uut.Op een gegeven moment zat e al in Warken zowaar. Gert wodn onder-
hand al een betjen mieterig in de hoet.
Nao volle gejaagte, waorbiej Gert nog zowat een stel krielkippen nao de andere
weald had eholpen, von e de Hamalandweg en ok de manege.

Daor konnen zee 't spol nog effen bekiekn, hoewel d'r al wel heel wat uut-
espannen waarn.Toovallig leep Gert ok nog een paar luu van de dierenbescher-
ming tegen 't lief. Teminste, dat lek um zo an eur praotn te heurn. Die woln ze-
ker 's kiekn of de diers ok af-ebeuld wodn. Maor zo te heurn veel d'r op de be-
handeling van de diers niks an te marken. Zee zaogen hoe de peerde goed
evoerd wodn en dat Appie, de veearts, ok nog biejhand was. En zo kwam d'r
toch nog een goed ende an 't autoritjen van Gert. Maor 't liekt mien wel better
dat e de fietse 's geregeld biej de heurne krig. Dan leert e de weage nog 's een
keer kennen, biej ons in d'n Achterhoek.

H.Leestman
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Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
Vissen

Jeugd De Snoekbaars wint eerste prijs
Zaterdag 29 augustus werd er in het
Twentekanaal bij Hengelo (O) een
korpswedstrijd gehouden, waaraan
door 15 hengelaarsverenigingen werd
deelgenomen. Het jeugdteam van "De
Snoekbaars" uit Vorden slaagde erin 4
kilo vis te vangen, goed voor de eerste
prijs.
Een "korps" bestaat uit 5 vissers en 2
leiders. Voor Vorden waren dat Rik
Velhorst, Rudy Huetink, Barry
Wassink, Marcel van Asselt en Stef Go-
tink alsmede de leiders Jan Groot
Jebbink en Rudy Eykelkamp.

[SUPER DE BOER

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een fulltime

KASSIËRE

VERS VLEES
MEDEWERK(ST)ER

Functie-eisen: • goed gemotiveerd
• in teamverband kunnen werken
• van aanpakken weten
• flexibel zijn
• opleiding wordt intern verzorgd

Lijkt u dit een uitdaging om één van deze functies te vervullen,
dan kunt u zowel mondeling als schriftelijk reageren.

[SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden, Telefoon (0575) 55 27 13

Nu 10%
korting
op verticale
jaloezieën

De actie geldt
alleen voor
de afgebeelde
dessins en loopt
t/m december 1998

xaecox

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond Muizengatweg 3

* Grondwerk 7227 DN Toidijk
* Containers Telefoon (0575) 45 14 11

* Bestratingen Telefax (0575) 45 26 20
* Klinkers: nieuw en gebruikt Autotelefoon 06-55135503

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER \\oo\

DE ZON

Havenstraat 11-13

Zoekt:

DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

7005 AG Doetinchem

gemotiveerde
interieurverzorgsters
voor een project in Vorden
(2 avonden per week)

Daarnaast zijn wij op zoek naar

invalkrachten
Heeft u interesse, neem dan telefonisch contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en
16.30 uur op telefoonnummer (0314) 36 11 44

De lessen voor het seizoen 1998-1999
beginnen op zaterdag 12 september

in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUITleeftijd ca. 7 jaar

KEYBOARD 8 jaar

Een beperkt aantal keyboards is voor de
leerlingen van groep 1 te huur via de club.

Toewijzing in volgorde van aanmelding.

LESTIJDEN:
Blokfluit:

9.00- 9.45 groep 2
9.45-10.15 groep 3

10.15-11.00 groep 1
(beginners)

Keyboard:
9.00- 9.45 groep 4
9.45-10.30 groep 2</.TW l V / - W W ^ l VXW}S «-

10.30-11.15 groep 3
11.15-12.00 groep 111.15-12.00 groep

(beginners)

Inleveren keyboards:
Zaterdag 5 september 1998,

9.00 uur in het Dorpscentrum.
Uitgifte keyboards: zaterdag 12 september

tijdens de les.

OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 55 32 29

G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 55 11 33
M. Ditzel, de Voornekamp 22, tel. 55 33 12

m „



Touwtrekvereniging sluit jubileumjaar succesvol af:

Twee teams kampioen

Touwtrekvereniging Vorden werd kampioen in de 640 B-klasse.

Touwtrekvereniging Vorden heeft
het jubileumjaar op het sportieve
vlak uiterst succesvol afgesloten met
twee kampioenen in de oostelijke
competitie. Allereerst werd de vereni-
ging bij de heren in de 680B-klasse
kampioen. In de klasse 640 kilogram
B eindigde Vorden eveneens boven-
aan. Hier ging het om een gecombi-
neerd team van TV Vorden en het
Zelhemse Oosterwijk. Het jubileum-
jaar van touwtrekvereniging Vorden
wordt 10 oktober afgesloten met een
open huis en een reunie voor oud-le-
den en leden.

voorzitter G. Barink kijkt met een tevre-
den gevoel terug op het jubileumjaar.

"Op het sportieve vlak hebben we het na-
tuurlijk uitstekend gedaan. "Het team
van Vorden in de 680 B-klasse heeft van-
af het begin bovenaan gestaan in de com-
petitie. Alleen in de laatste wedstrijd heb-
ben ze drie punten laten liggen", aldus
Barink.

Voor het team in de 640 B-klasse kwam
het einde de competitie precies op tijd,
want De Koffiejongens uit Denekamp
kwamen angstvallig dichtbij. "Bij de eer-
ste wedstrijden deden de jongens het
heel goed maar gaandeweg de competi-
tie werd de vo^Éprong op De Kof-
fiejongens uit Dmekamp steeds klei-
ner", aldus Barink. Beide teams komen
de volgende competitie uit in de A-klasse.

Voetbal

W Vorden
Programma zaterdag 5 september: SHE
Dl-Vorden Dl, AZC E2-Vorden El,
Vorden E2-Brummen E2, Vorden E3-
Brummen E 3, WHCZ E8-Vorden E4,
Vorden E5-Voorst E3, WHCZ F5-Vorden
F2, SHEFl-Vorden Fl, DVOV Al-Vorden
Al, Vorden Bl-Oeken BI, Steenderen
Cl-Vorden Cl.
Zondag 6 september: Eerbeekse Boys 1-
Vorden l, Vorden 2-Kilder 2, Vorden 3-
Emst 3, Vorden 5-De Hoven 5, Ratti 3-
Vorden 6.

Socii
Programma zaterdag 5 september:
Warnsveldse Boys B-Socii B. Zondag 6
september: Ruurlo l-Socii l, Eibergen
4-Socii 2, Doesburg 4-Socii 3, Socii 4-Be
Quick 6, Socii 5-Be Quick 7, Epse 5-Socii
6.

LR en PC De Graafschap
Op 24 augustus werd in Warnsveld een
wedstrijd georganiseerd voor paarden en
pony's. Bij de pony's werden de volgende
prijzen gewonnen. Bart Hartman behaal-
de met Brenda een eerste prijs in het B
springen en een derde prijs in de B dres-
suur. Verder werd hij met Sissy twee
maal tweede in de B dressuur met 148
en 157 punten.
Frederieke Gotink behaalde met Lady
een eerste prijs in de B dressuur met 169
punten en een vierde plaats bij het B
springen. Marina Gotink werd twee maal
eerste in de Ml en M2 dressuur met 160
en 164 punten.
Bij de paarden behaalde Amely
Overmars met Iriant twee maal een vier-
de prijs in de L dressuur met 159 en 164
punten.

Ook bloemen voor het team van Vorden in de 680 B-klasse.

Wielersport

Jan Weevers wint Ronde van
Wichmond
Jan Weevers van RTV Vi^kker-Wich-
mond heeft vorige week woensdag de
Ronde van Wichmond gewonnen in de
combinatiewedstrijd voor amateurs en
cyclosportieven. De wedstrijd kende
een spannend koersverloop met vele
demarages. Zeven ronden voor het ein-
de reed Jan Weevers uit het peleton
weg. Hij kreeg twintig seconden
voorpsrong en held deze vast tot aan
de meet. Sander Olijve uit Neede werd
tweede en Rob Sinders uit Zwijndrecht
legde beslag op de derde plaats.
De wedstrijd bij de veteranen werd ge-
wonnen door Jack van Kessel uit
Deurne. Rudi Peters van RTV-Vierakker
-Wichmond kwam niet verder dan een
elfde plaats. Voorafgaand aan de vete-
ranenrace was er ene Dikke Banden
Race voor de jeugd. De animo voor de-
ze wedstrijd was goed.
Verder behaalde Jan Weevers in
Valkenswaard een knappe derde plaats
in een ATB-wedstrijd. Een wedstrijd
met veel regenval dat zorgde voor een
slecht berijdbaar parcours. Winnaar
werd Bas van Dooren. Bart Brentjes
eindigde op de tweede plaats. Ook was

Modeshows bij Teunissen
Vrijdag en zaterdag organiseert Mo-
decentrum Teunissen in Ruurlo haar
seizoensopening shows. Mannequins
en dressman laten in 4 shows zien
wat de trends zijn voor het mode-
beeld van het najaar 1998.

U zult een goede indruk krijgen van de
nieuwe kleuren en modellen van toon-
aangevende modemerken als,.Geny We-
ber, Rosner, Bianca, Ravens, Franken-
walder en Essentie voor de dames en
voor de heren topmerken als Peter van
Holland, State of Art, Rosner, Melka, en
natuurlijk New Bondstreet.

De kleuren donkerbruin en grijs zijn wel
de meest opvallende tinten in het nieu-
we seizoen. Voor de dames ziet u veel bla-
zers waaronder een groot aantal in de
nieuwe lengte. Deze lange blazers kleden
perfect af en zijn goed te combineren
met rokken en pantalons.

Uiteraard treft u een prachtige collectie
pullovers van vooraanstaande merken.
Bijzonder zijn de truien in katoen, die, in
de nieuwe kleuren, nu al makkelijk te
dragen zijn. De pantalons van Essentio
en Rosner zijn bekend om de perfecte
pasvorm. Een groot scala van kleuren

maken de keuze er in ieder geval niet
makkelijker op.
Voor de heren komt het kostuum weer
helemaal terug in het modebeeld. Peter
van Holland, bekend mannenmode ont-
werper, laat een aantal kostuums en
komposee's zien in prachtige belijning
en veelal in stretchmaterialen. Veel kos-
tuums en ook colberts zijn aangevuld
met vestjes die, hooggesloten, een extra
gekleed beeld geven.

U kunt een plaats reserveren voor de och-
tend of middag show op vrijdag of zater-
dag.

er een wegwedstrijd in Deventer voor
veteranen. Rudi Peters van RTV
Vierakker-Wichmond behaalde hier
een tweede plaats achter Fred Keiler
uit Beekbergen. Bij de cyclosportieven
stond Ralf Vos van RTV aan de start. Hij
behaalde een goede tiende plaats. Een
dag eerder werd hij twaalfde in Oene.

S keeieren

Arjan Mombarg uit Vorden Neder-
lands Kampioen B-rijders
Arjan Mombarg uit Vorden is de afge-
lopen maand Nederlands Kampioen
skeeleren geworden bij de B-rijders. De
wedstrijd vond plaats in het Friese Hal-
lum en ging over 75 kilometer. Deze
tocht wordt ook wel de Barthlehiem-
tocht genoemd. Na vijftien kilometer
nam Mombarg het initatief, waardoor
er al snel een kopgroep ontstond van
zes man. Deze zouden de resterende
zestig kilometer bij elkaar blijven.
Uiteindelijk eindigde deze wedstrijd in
een lange sprint; één van Mombargs
sterkste punten. Met de finish in zicht
zette hij nog eens extra aan waardoor
hij met ruime voorsprong als eerste
over de finish ging. Het was voor
Mombarg de eerste keer dat hij op het
podium stond bij een Nederlands
Kampioenschap. Hoe zwaar de wed-
strijd was geweest, werd duidelijk toen
uitiedenlijk maar 8 van de 50 deelne-
mers wisten te finishen. Bij de A-rijders
werd marathonschaatser Jan Eise
Kromkamp eerste.

Duivensport

PV Vorden
Leden van de postduivenvereniging
Vorden hebben het afgelopen weekend
met hun duiven deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Tenderlo over een af-
stand van 140 kilometer. Met name een
succesvolle vlucht voor J. Meyer en M.
Olieslager.

De uitslagen waren: J. Meyer l, 3, 7, 8,
10, 13, 15, 18, 19; M. Olieslager 2, 5, 6,
11, 12; J. Burgers 4; A en A Winkels 9,
17, 20; W. Oldenhave 14; C. Goedhart
16.

M o t o r s p o r t

Veertig- Plus Weekend
Namens VAMC "De Graafschaprijders"
organiseren Elly Kempers en Anton
Wolsheimer het komende weekend
een 'Veertig-Plus" treffen voor motor-
rijders. Dit gebeuren speelt zich af in-
en rond café restaurant "Het Wapen
van Medler" aan de Ruurloseweg 114 in
Vorden. Voor nadere informatie kan
men bellen 0573- 254045.

De eerste deelnemers worden vrijdag-
middag 4 september verwacht. Er zijn
mogelijkheden om te kamperen of
men kan een hotelkamer reserveren.
Zaterdagmiddag 5 september staat er
een toertocht op het programma met
een lengte van 80 kilometer. Tijdens de
rit wordt een stop gemaakt bij een cac-
tuskwekerij in Ruurlo.
Voor zaterdagavond is er een gezellig
samenzijn, waarbij een dansje kan
worden gemaakt. Zondagmorgen 6 sep-
tember is er een gezamenlijk ontbijt-
buffet met aansluitend een partijtje
klootschieten. In de loop van zondag-
middag vertrekken de deelnemers aan
dit motortreffen. Vorig jaar waren er
60 deelnemers afkomstig uit
Nederland, België en Duitsland.
Wat betreft de toetocht van zaterdag-
middag kunnen de liefhebbers voor
een "langere" tocht zich ook opgeven
voor de tocht van 150 kilometer. Deze
tocht staat "los" van het 'Veertig Plus
Treffen" . Voor informatie en opgave
kan men bellen 0575- 556476.



Teleurstellend seizoen zwembad 'In de Dennen': 16 jongeren te gast in deze regio:

Slechts 34.000 bezoekers Uitwisseling Rotary

De groep ochtendzwemmers sloot afgelopen week het seizoen 1998 in zwembad 'In
de Dennen' af met een heus continental breakfast. De zwemgroep heeft ondanks
weer en wind, kou en regen kans gezien om wederom een seizoen lang iedere och-
tend om 7.00 uur haar baantjes te trekken.

Badmeester Martin Westerik van
zwembad 'In de Dennen' spreekt van
een uitermate teleurstellend seizoen.
Hij verwacht met nog een week te
gaan op een bezoekersaantal uit te
komen van 34.200 personen. En dat is
22300 bezoekers minder dan vorig
jaar. De komende week kan er nog ge-
zwommen worden. De weersvoorspel-
lingen lijken gunstig.

In 1997 "krikte" een 3 weken durende
warme periode in de maand augustus
het bezoekerstotaal op tot 56.500. Dit
jaar was de "oogst" in augustus redelijk,
echter wel beneden de verwachtingen.
Toch hebben we volgens Martin Westerik
een normale Nederlandse zomer gekend
voor allerlei doe-aktiviteiten, echter niet
voor te zwemmen.
"Een chronisch tekort aan zonuren, een

natte maand juni en een te lage gemid-
delde temperatuur, waardoor het gemid-
delde dagbezoek beneden de prognose
bleef, zo stelt hij. Het bezoektotaal over
dit seizoen is 700 bezoekers minder dan
in 1993 toen 34.900 bezoekers kassa van
het zwembad passeerden. 1987 staat nog
steeds te boek als het seizoen met het
laagst aantal bezoekers te weten 30.209.

Afgelopen zaterdag stonden de Vordense
j eugdzwemkampioenschappen op het
programma. Door het abnormaal slechte
weer van de afgelopen week, was het
aantal inschrijvingen gering. "Het is zo-
ver ik mij kan herinneren, de eerste keer
dat we hebben moeten besluiten om de
zwemkampioenschappen af te gelasten",
zo merkt Martin Westerik teleurgesteld
op.

GIJJBAAN
Wie de afgelopen weken in het Vordense
zwembad 'In de Dennen' is geweest heeft
ze ongetwijfeld zien liggen. Een groot
aantal reusachtige tunnels, in totaal zo'n
vijftig meter lang. Het zijn de elementen
waarvan een lange waterglijbaan kan
worden geconstrueerd. Natuurlijk vraagt
iedereen zich dan af of er volgend jaar in
het bad genoten zal kunnen worden van
een fraaie glijbaan.
We vragen het aan Martin Westerik. 'Dat

hangt af van veel factoren', is het ant-
woord. 'Het bestuur heeft wel het ernsti-
ge voornemen om volgend seizoen deze
belangrijke aanwinst te realiseren, maar
moet daarvoor veel problemen overwin-
nen. Er is allereerst de financiering,
want al is de prijs voor deze glijbaan re-
delijk het zal toch niet eenvoudig zijn de
aanschaf in het bestaande budget in te
passen. Vi^tf er komen er veel kosten bij
voor de t^^iische voorzieningen die no-
dig zijn. Moet het geheel geschilderd
worden. Moet een vergunning worden
verkregen. Moeten de veiligheidsvoor-
schriften uiteraard streng worden toege-
past. Kortte: er zal nog veel werk verzet
moeten flWden voordat volgend voor-
jaar deze aantrekkelijke en bij de jeugd
zeer populaire voorziening in gebruik
kan worden genomen'.
Zo wordt gedacht aan een actie gericht
op de Vordense bedrijven om bijdragen
te verkrijgen waarbij vanzelfsprekend
een tegenprestatie kan worden toege-
zegd in de vorm van een naamsvermel-
ding op een bord bij de glijbaan, en aan
een actie om vrijwilligers te vinden die
vroeg in het voorjaar van 1999 willen hel-
pen bij het opzetten, monteren en schil-
deren van de meer dan vijf meter hoge
en 50 nieter lange baan.
Maar als dat allemaal lukt dan beschikt
het zwembad 'In de Dennen' volgend sei-
zoen wel over een nieuwe trekpleister.
Omdat intussen op het zwembadterrein
ook een aantal nieuwe en kleurige speel-
toestellen voor de jeugd is geplaatst dank
zij de medewerking van de Lochemse
Speeltoestellenfabriek Nijha is de aan-
trekkelijkheid van 'In de Dennen' sterk
verbeterd. Het gaat weliswaar om het wa-
terplezier en de lesfaciliteiten die het
bad verschaft, maar dan zal ook door de
randvoorzieningen het bad een grotere
aantrekkingskracht verkrijgen. Volgend
voorjaar - zo hoopt het bestuur - zal er
rond de opening van het seizoen een
'open dag' worden gehouden waarin het
publiek kennis kan maken met de nieu-
we speeltoestellenvoorziening. Het be-
stuur hoopt dat dan ook de grote water-
glijbaan gereed zal zijn al moet er, wat
dit punt betreft, nog wel rekening wor-
den gehouden met de nodige reserve.

WD en CDA maken
haast met sloop
van oude kazerne
De heer R. Pelgrum (WD) en fractie-
voorzitter A.H. Boers van het CDA heb-

ben er bij wethouder Mulderije op aan-
gedrongen om zo snel mogelijk te be-
ginnen met de sloop van de oude
brandweergarage aan de Nieuwstad. Ze
deden dit tijdens de commissieverga-
dering Wonen, Werken en Recreëren.
Enkele maanden geleden verhuisde de
brandweer naar de nieuwe kazerne
aan de Rondweg die 12 september offi-
cieel geopend zal worden. Volgens de

Zestien Europese jongeren uit vijf-
tien verschillende landen zijn de af-
gelopen drie weken te gast geweest
bij de Rotary in Nederland. Nadat ze
eerst een week in Zeeland hebben
doorgebracht en een week in Cuyk,
waren de zestien jongeren de laatste
week te gast bij de Rotaryclub in
Zutphen en 't Kwartier van Zutphen.
De laatst genoemde rotaryclub is ge-
vestigd in Vorden.

Jan Dijkman is voorzitter van de interna-
tionale jeugdcommissie van 't Kwartier
van Zutphen. Volgens Dijkman is de uit-
wisseling een uitstekende manier voor
de jongeren om y^chillende Europese

culturen te leren kennen. "Het leuke aan
deze groep is dat er heel veel verschillen-
de nationaliteiten zijn. Ze komen dus
met allerlei andere culturen in aanra-
king. Verder hebben wij de jongeren de
afgelopen drie weken kennis laten ma-
ken met Nederland. De afgelopen week
hadden wij een heel gevarieerd pro-
gramma voor ze. Zo zijn we naar de
Grolsch-fabriek geweest en het open-
luchtmuseum. Ook hebben we een be-
zoekje gebracht aan de biologische boer-
derij De Vijfsprong in Vorden en hebben
we de achtkastelentocht gefietst. Alles bij
elkaar kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde uitwisseling", aldus Jan
Dijkman.

De zestien jongelui waren onderge-
bracht bij gastgezinnen in Zutphen,
Warnsveld, Laren en Lochem. De meeste
mensen denken dat dit soort uitwisselin-
gen alleen mogelijk zijn voor jongeren
die op één of andere manier een band
met de Rotary hebben. Het tegendeel is
echter waar. De Europese uitwisseling
van de Rotary staat open voor alle jonge
ren - ouders hoeven dus niet per se lid te
zijn van een rotaryclub - en volgend jaar
gaaner ook weer Nederlandse jongelui
naar andere Eurpese landen.

Dat de Eurpese uitwisseling van de
Rotary een aanrader is, blijkt wel uit de

woorden van Sasha Kovacova (18) uit
Slowakije (links op de foto). "Deze drie
weken waren echt fantastisch. Ik heb
veel vrienden gemaakt en de mensen in
Nederland zijn echt heel aardig. Wat dat
betreft is het jammer dat we morgen
weer naar huis gaan".

Voor Valentina Marzorati (18) uit Italië
(rechts op de foto) is het de tweede keer
dat ze meedoet aan de uitwisseling van
de Rotary. 'Vorig jaar ben ik naar
Portugal geweest", vertelt ze. "Dit is echt
een hele goede manier om in een korte
tijd heel veel verschillende mensen en
culturen te leren kennen."

heer R. Pelgrum (WD) moet er haast
gemaakt worden met de sloop van de
oude brandweerkazerne in verband
met eventueel vandalisme. Ook de
heer A.H. Boers (CDA) is voor spoedige
sloop. Volgens Boers is het al twee jaar
bekend dat het gebouw gesloopt wordt.
Voorbereidingen voor de bouw van wo-
ningen op dat terrein hadden in zijn
ogen al lang gereed moeten zijn.

Wethouder D. Mulderije merkte op dat
er in het oude gebouw nog materiaal
van de brandweer aanwezig is. "Zodra
ook dit materieel is overgebracht naar
de nieuwe kazerne zal zo spoedig mo-
gelijk met de sloop begonnen worden",
aldus wethouder Mulderije. In de vol-
gende commissievergadering zal een
plan van aanpak voor de gronduitgifte
worden besproken.



mode voor
het héle gezin
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fashion

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

Deze week hebben wij een enorm broekenspektakel.
Zeer veel broeken zijn tijdelijk in prijs verlaagd.

Baby katoenen
broekjes
met zijzak Maten 104 t/m 164.

Tuunteprijs ƒ 35,00 NU
Maten 62 t/m 86
Tuunteprijs ƒ 19,95

NU

- - - •

Herenspijkerbroeken
Dames stretch
broeken

In zware denimkwaliteit.
Tuunteprijs ƒ 39,95 NU

In zwart, beige
en bruin.
Tuunteprijs ƒ59,95

NU
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Kom beslist even kijken, net loont de moeite
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 12/09/98

Komt u ook bridgen bij:

Bridge Club 'Het Elderink'
Wij spelen op donderdagavond,

starten om 19.30 uur in 'De Horst', St. Jansstraat te
Keijenborg.

De eerste bridge-avond van dit seizoen is op
donderdag 10 september 1998.

Tijdens het bridgen wordt er in de zaal
niet gerookt In de pauze is er de mogelijkheid te

roken in de bar.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor a/Ie inlichtingen:
A.L. Hoefsloot, tel. 0575 46 22 13

H. Dekker, tel. 0575 55 39 11

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDflUF

Wij zijn zaterdags
de gehele dag of na
telefonische
afspraak geopend.

Varsselseweg 20,
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
of 06-53 36 23 00

U kunt ons vinden
richting Varsselring

NIEUW: MILIEUVRIENDELIJKE FLOWER

Carpet rozen
plant ze nu. U hebt er nog maanden plezier van.

Verder veel moois o.a.
• Skimmia's • Viburnum • Hedera
Voor een mooie haag:
• Taxus toccata • Coniferen

PLANT ZE NU

U bent altijd
NUMMER l

met drukwerk van

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Weg Kranenburg-Ruurlo tijdelijk afgesloten:

Werkzaamheden N319
Van 9 tot en met 11 september is in
verband met asfalteringswerkzaam-
heden de provinciale weg N319 tus-
sen Kranenburg en Ruurlo voor alle
verkeer afgesloten tussen 7.00 en
19.00 uur. De afsluiting heeft te ma-
ken met het asfalteren van de weg.

Het doorgaande verkeer op deze provin-
ciale weg wordt omgeleid via Ruurlo en
Borculo, en via de Nettelhorsterweg
(N825) naar Lochem-Zutphen. De omlei-
dingsroute wordt met borden aangege-
ven. Ook het plaatselijke verkeer wordt
omgeleid. Het verkeer van en naar de

Onsteinseweg richting Vorden rijdt via
de Kostedeweg en de Schuttestraat. Het
autoverkeer van en naar de Onsteinse-
weg richting Ruurlo wordt omgeleid via
de Schuttestraat, de Hengeloseweg en de
provinciale weg N315.
Verder is tot en met 11 september de
Schoneveldseweg ter hoogte van de N319
voor alle verkeer afgesloten. Dit in ver-
band met de reconstructie van de hoofd-
rijbaan van de provinciale weg en de
Schoneveldsedijk ter hoogte van Medler.
Verkeer van en naar Ruurlo wordt omge-
leid via de Mosselseweg. De route is met
borden aangegeven.

MODESHOWS voor dames en heren

vrijdag 4 september om 10.30 uur en 14.30 uur
zaterdag 5 september om 10.30 uur en 14.30 uur

modecentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

Tonny Ju^nëns
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573 )451161

PALINGKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij nebben don iets
voor u,
zeer lekker en vost niet
duur:
dogeiyk» verse
of gerookte
paling
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