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Provincie voelt niets
voor aanleg
rondweg om Vorden
Het college van Gedeputeerde Staten
voelt niets voor het plan om een rond-
weg aan te leggen om Vorden. Dit staat
te lezen in de commentaarnota van het
provinciaal bestuur op het Ontwerp-
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.
De gemeente Vorden is op dit moment
bezig met het onderzoeken naar de
mogelijkheden van een rondweg om
Vorden. Er wordt op het gemeentehuis
onder andere gedacht aan het door-
trekken van de huidige zuidelijke
rondweg of het aanleggen van een
compleet nieuwe rondweg aan de
noordkant van Vorden. Voor deze tracé-
studie heeft de gemeente Vorden een
adviesbureau uit Raalte in de arm ge-
nomen.
Het provinciaal bestuur in Arnhem
vindt het nog veel te vroeg om nu al na
te gaan denken over de aanleg van een
rondweg om Vorden. Volgens het colle-
ge van Gedeputeerde Staten zijn er de
laatste tijd diverse verkeersmaatrege-
len genomen op de route Zutphen-
Vorden-Ruurlo. De provincie noemt-on-
der andere de omlegging bij Warns-
veld, de herinrichting van het centrum
van Vorden en het fietspad tussen
Vorden en Kranenburg. Het provinciaal
bestuur wil eerst de effecten van deze
maatregelen in beeld brengen. Hierna
zal worden bekeken of er nog extra
maatregelen moeten worden geno-
men.

Start van nieuwe cursus
binnenhuisarchitectuur
Wilt u wat veranderen aan uw inrich-
ting maar weet u niet waar u mee
moet beginnen, dan is er voor u een
cursus interieurontwerpen. Onder lei-
ding van een enthousiaste binnenhuis-
architecte maakt u een compleet in-

richtingsplan voor uw eigen woning op
basis van uw eigen wensen.
Het is een heel praktisch ingerichte
cursus waarbij u in een zeer klein
groepje van maximaal vier cursisten
stap voor stap leert welke mogelijkhe-
den er zijn voor kleur, verlichting, in-
deling en aankleding van uw woon-
ruimte. Het is daarbij vooral van be-
lang dat het huis geen showroom
wordt maar een echt "thuis" biedt.
Gaandeweg de cursus gaat u anders kij-
ken naar en bewuster kiezen voor de
woonsfeer die past bij u en bij uw wo-
ning. Natuurlijk is de uitdaging des te
groter om met een beperkt budget
toch de gewenste effecten te bereiken.
Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die nieuw bouwen of verbou-
wen, als voor mensen die zonder al te
grote ingrepen inspiratie op willen
doen voor hun bestaande woning. De
cursus die vanaf 8 september weer
start bestaat uit twaalf dagdelen en
wordt gegeven in Zutphen. De lestijden
worden in onderling overleg vastge-
steld. Wilt u meer informatie of wilt u
zich opgeven dan kunt u bellen met
Jacquelien Koopman, tel. (0575) 51 34
26.

Bennie Azerink wint
fietsorienteringsrit
De Oranjecommissie Medler Tol orga-
niseerde zondagmiddag een oriente-
ringsrit per^fcs. De rit uitgezet door
Rene Kamp^mian en Geert Groot
Nuelend had een lengte van 25 kilome-
ter en voerde de deelnemers door de
omgeving van Ruurlo en Barchem en
zo weer terug naar het Medler. In to-
taal waren er 50 deelnemers die behal-
ve fietsen en kaartlezen, onderweg de
nodige opdrachten moesten uitvoeren.
Uiteindelijk werd Bennie Enzerink met
367 punten winnaar. Op de tweede
plaats eindigden Erik en André Knocf.
De derde plaats was voor de familie
Jansen. Onderweg kregen de deelne-
mers van de organisatie een drankje
aangeboden.

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

Opening binnenmanege De Graafschap op zaterdag 20 september:

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

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

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

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

Hervormde Gemeente
/onJüg 7 september 10.00 uur Ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 7 september 10.00 uur Ds. M. Beit ier .

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 september 10.00 uur ds. J. Akihari, Harf-
sen.

Gereformeerde Kerk Vorden
ZontJug 7 september 10.00 Ds. GA. Westeweid, Apel-
doorn; 19.00 uur Ds. P.W. Dekker, Zutphen.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Xuterdug6 september 17.00 uur Eucharistieviering,
/ondug 7 september 10.00 uur Woord- en Coininu-
niedienst.

R.K. kerk Kranenburg
/uterdug 6 september 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.^
Zondug 7 september 10.00 uur Eucharist ieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores:
7-8 september Pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel.
(0575) 52 70 80.

Huisarts 6-7 september Dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.
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^fet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaaiBPaltijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 6-7 september J.H.H, de Lange, Lochem,
tel. (0573) 25 43 57. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdagen zondag. 1.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpinKu, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor t / iu isverplegimj 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel , tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kanip
E i k f n l a a n 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 sp reekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
s t r a a t . Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel . (0575) 552129,
sp reekuur maandag .t/m vr i jdag 8.30-9.30 u u r .

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedri jf TragteY, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uit leenpost Vierakker-Wichmond
St. l.udgerusgelxniw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur .

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

Iiifodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-10.00 uur .
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Wegens succes
geprolongeerd ...

GRATIS
POSTER
30 x 45 cm bij elke film ontwikkelen en afdrukken van 24 of
36 opnames.

De actie loopt nog tot 30 september 1997

Groet/es —

Dorpsstraat 20 • Vorden

Spalstraat 10 • Hengelo <Gld.)

KORTINGBONNENACTIE

"de Graafschap"

De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap
heeft wederom vergunning van het gemeentebestuur

om in de week van 8 tot en met 13 septemb^k1997 in Vorden
huis aan huis kortingbonnen te vfltopen,

die in de rest van het jaar bij diverse Vordense winkeliers
kunnen worden verzilverd.

Indien u niet thuis bent gedurende de huis aan huisactie,
dan wel er is gedurende die week niemand bij u aan de deur
geweest en u wilt toch van deze aantrekkelijke actie gebruik
maken,"kunt u telefonisch contact opnemen met nr. 55 35 27.

Vrijdag P̂HIPJPÏU P/ekendag
10 vleeswaren- en worstsoorten

f 19
m per 100 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

Riblappen
f9,951 kilo

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes

f 10,-
2 Pizza's

f 10,-
MARKTVOORDEEL

bami of nasi

1 kilof6,25

Slagerij/worstmakerij

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram f 1,95

Snijworst
100 gram f 1,69

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
combi-voordeel
4 vlindervinken +

4 zigeuner gehakt-
schnitzels

samen f8,95

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden

Tel.(0575)551470

Mappen

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

Oma Dimmendaal wordt negentig jaar,
vandaar een feestje, gezellig bij elkaar.

We hadden een receptie bedacht,
waar u van 14.30 tot 16.30 uur wordt verwacht.

7 September in de Herberg te Vorden,
dan zal het zeker gezellig worden.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

W.H. Dimmendaal-Pardijs
Insulindelaan 18
7251 EK Vorden

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

.N
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tel:(0575)553006
i'rMAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN i
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Floryn Gorter Rum
CB bruin / wit Floryn Jonge
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Grand
Marnier
Rouge
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36.95

Slijterij
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

iemr, gezellig en onisf men nsmeren... bij ons,



Heel blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

Bruce

Hij is geboren op 27 augustus
1997, weegt 2310 gram en is
45 cm lang..

Jan en Jacolien
Langwerden

Kamphuizerweg 1
7251 KC Vorden
Tel. (0575) 55 67 85
Per 1-10-'97 (0575) 556960

Op maandag 25 augustus
1997 is onze zoon en mijn
broertje

Kevin

geboren.

Hij is 50 cm lang en weegt
3930 gram.

Dick, Anita en Brian
van Asselt

Zutphenseweg 18
7251 DK Vorden

Voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven
na het plotseling overlijden
van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

REINDINA KORENBLEK-NORDE

betuigen wij onze oprechte
dank.

J. Korenblek,
kinderen en kleinkinderen

September 1997
Pastorieweg 7
7251 AK Vorden

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw blijken van
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
man.

Uit aller naam,
A. Kettelerij-Gaijkhorst

Het Jebbink 48
7251 B N Vorden

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven na
het overlijden van onze zoon
en mijn broer

EDWIN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Jennie, Hendrik-Jan
Sandra Dijkman

Molenweg 33
7251 ED Vorden

Hartelijk dank ik u, dat u sa-
men met mij afscheid hebt wil-
len nemen van mijn lieve man

GERRIT WOLTERS

Uw medeleven, of het schrifte-
lijk, telefonisch dan wel per-
soonlijk was, heeft mij een
warm gevoel van saamhorig-
heid gegeven.

M.G. Wolters-Ruesink

September 1997

Contactjes
• Te koop g.o.h. Ford Sierra
2.0 i 4-deurs, b.j. 1990, LPG,
magn. velgen, open dak, cen-
tr. vergr, radio, prijs f 6.500,-.
Tel. (0575) 55 34 20, na 19.00
uur.

• Te koop Opel Corsa 1.2 S,
grijs kenteken, maart 1992.
Tel. 55 12 84.

• Te koop Haflinger merrie-
veulen met papieren. Tel.
(0575) 55 64 25.

; Evert Jan Makkink
(makka)
en
Sindy Schepers

gaan trouwen op donderdag 11 sep-
tember 1997 om 10.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.15 uur in de Vrijzinnige Kerk te
Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze
receptie, die wordt gehouden van
15.00 uur tot 16.30 uur in zaal "de
Veldhoen", Keppelseweg 420 te
Langerak (gemeente Doetinchem).

Ons adres:
Berkenlaan 51
7255 XE Hengelo (Gld.)

8ae888383888̂ mmm^

gaan trouwen op vrijdag 12 septem-
ber 1997 om 11.00 uur in "Huize
Baak", Wichmondseweg 19 te Baak.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.00 uur in de Kapel te Bronk-
horst door ds. Horjus.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 uu. fot 16.30 uur
in zaal "Den Bremer", Zutphen-
Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Ons adres is:
Zutphen-Emmerikseweg 133
7223 DC Baak Jfe

j Met een bloemetje of plant doet u ons geen plezier,
ff ze mogen Denemarken niet in dus blijven ze hier.

«utaeKmassaatBaaKKsK^

Op zondag 7 september 1997 zijn
wij 25 jaar getrouwd.

Free Heuvelink
en
Hen n ie Heuvelink-Valkeman

Samen met onze kinderen en ou-
ders hopen wij dit te vieren op zater-
dag 13 september.

U kunt ons hiermee feliciteren van
15.00-17.00 uur in „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34, Vorden.

Oude Borculoseweg 14
7231 PR Warnsveld

1947 1997 ^

lOp woensdag 10 september a.s. |
hopen wij,

$ Arie Tragter

l en

\ Riek Tragter-Meyerink

met onze kinderen en kleinkinderen |
ons 50-jarig huwelijk te herdenken. |

i l
Gelegenheid tot feliciteren op zater-
dag 13 september a.s. van 16.00 uur
tot 17.30 uur in café-restaurant "De i
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.i» §3

& f'
§ Zutphenseweg 78A

7251 DM Vorden

jj£88888g8S8888888888888888g888388^

Op 6 september a.s. zijn wij

i l$ w
l Jan en Nel Strijd-van Stuijvenberg
$> p

30 jaar getrouwd.

l

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00
tot 18.30 uur aan boord van het M.S.
"Eureka II" dat afgemeerd ligt aan de
IJsselkade te Zutphen, nabij de Ou-
de IJsselbrug.

i
0 Ruurloseweg 49

7251 LB Vorden

&xss&yaimas/H&uu*&^^

Zaterdag 13 september 1997 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Tonnie Loman
en
Marijke Bultman

| Ab Beren pas
' Rie Berenpas-van de Kamp

U wordt uitgenodigd voor de recep-
tie van 16.00 tot 18.00 uur bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Mosselseweg 1
f 7251 KT Vorden

Op 10 september zijn wij

L. ten Have
en
N. ten Have-Hissink

40 jaar getrouwd.

Wij willen dit vieren op vrijdag 12
1$

Wie ons hiermee wil feliciteren is van j|
harte welkom van 19.30 uur tot 21.00 |
uur in café restaurant "De Herberg", &
Dorpsstraat 10 te Vorden.

•
r$

i

7234 ST Wichmond

HARTELIJK DANK

aan allen die op welke wijze dan ook onze huwe-
lijksdag tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Vincent en Sabine Tankink
Velswijk, september 1997

Hierbij delen wij u mede dat door een noodlottig
ongeval van ons is heengegaan onze lieve zoon,
broer en schoonzoon

ROB

op de jeugdige leeftijd van 30 jaar.

Fam. Dostal

Fam. Piek

31 augustus 1997
Onsteinseweg 8
7251 ML Vorden

Hierbij willen wij onze deelneming betuigen bij het
verlies van

ROB DOSTAL

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Yvonne
en de wederzijdse familie.

Wij verliezen in hem een gewaardeerd collega en
medewerker. Wij wensen de familie veel kracht en
sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Personeel en management
.Wegenbouw Dostal - Vorden

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

• Gevraagd interieurver-
zorgster voor 2x 2 uur per
week. Brieven onder nummer
R 15-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Squash Vorden zoekt
weekendhulp eventueel in-
zetbaar als invalkracht. Solli-
citatie schriftelijk of telefo-
nisch aan Squash Vorden,
Overweg 18, 7251 JS Vorden.
Tel. (0575) 55 18 44.

• Bridge in Dorpscentrum
Vorden vanaf 8 sept. aanv.
19.30 uur. Nieuwe leden van
harte welkom. Info: G. Hoftij-
zer (55 24 85).

• Ik wil graag op Internet
ww/linde.fred.

• Per 1 september verhuisd
van Ruurloseweg 20, 7251 LK
Vorden naar Pastorieweg 19,
7251 AK Vorden. E.H. Jans-
sen, tel. 55 43 49.

• Te koop Sparta tandem
i.g.st. (0575) 55 18 03.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor één ochtend per
week. Voor meer info: 55 67
22.

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

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

• Back to the Sixties op
Bosfeest in Kranenburg
m.m.v. De Brilloo's. Datum 6-
9-'97. Organisatie: CCK. Tot
ziens.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te huur paardenstalling
met weidegang en buitenbak.
Tel. (0575) 55 13 08.

• Ik, Wilma, 31 jaar, ben op
zoek naar 'n vaste relatie.
Hobby's: borduren, TV kijken
en op z'n tijd ga ik graag uit.
Brieven onder no. H 44-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

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

boeketten.

f 2,50Al vanaf
Voor e/k wat wils!

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



G E M E E N T E

M Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

• 'Openingstijden Ge mccntehuis:
maandag tot m met vrijdag van

.
woensdaginiddQg van 14Mtotl7QQ

;||{|pemngsti/den bibliotheek;::
(ter inzage lijnde stukk^i
dinsdag van 13.30 m 20.30 uur,
iwoensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
Donderdag van 1330 tot 1730 UUT;
vrijdag van 13,30 tot 20,30 mr,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E J, C. Kamer] ing;
maandagmorgen van 13.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak. , ;
Mthpudcr M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9,00 tot 10.00 uur
en volgens a

Wetftoüder D. Mulderije-MeuJenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11,00 uur
m yo Jg^n* afsprüa k.

Afspraken kunnen 'telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis. ; f

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1997

In verband met het jaarlijks personeelsreisje is het gemeentehuis op vrijdag 12
september aanstaande gesloten.

Van 4 september tot 3 oktober 1997 liggen de aanvraag, het advies van de GGD, de
reactie op dit advies en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maan-
dag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur) ter inzage op de afdeling welzijn van het gemeentehuis. Kopieën van
deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken
is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de
aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrek-
ken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam
G.C. Langeler

G.D. Enzerink

W. Florijn

Bouwadres
het Stroo 5
Vorden

Lankampweg l
Vorden

Datum ontvangst
22-08-97

27-08-97

Enzerinckweg 3 27-08-97
Vorden

Omschrijving
uitbreiden van een
woning

bouwen van een berg-
ruimte/dierenverblijf

uitbreiden van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een buurtfeest hebben burgemeester en wethouders besloten om
de Voornekamp af te sluiten voor alle verkeer op zaterdag 6 september 1997 van
17.00 tot 01.00 uur (7 september).

OTA WET BOETEN EN MAATREGELEN, TERUG-EN INVORDERING
SOCIALE ZEKER HEID.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 augus^s 1997 ingestemd met
de Nota Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering^^lale zekerheid.
De Wet boeten en maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid beoogt
terugdringing van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsuitke-
ringen en uniformering van handhavingsbeleid binnen alle sociale zekerheidsre-
gelingen. Hoewel deze wet strakke regels kent waaraan in de praktijk moet wor-
den voldaan is er nog enige ruimte om eigen gemeenteliü^spelregels vast te stel-
len. In de Nota wet boeten en maatregelen hebben burg^P?ester en wethouders
deze speelruimte benut om de uitvoering van de wet zoveel mogelijk in overeen-
stemming te brengen met de Vordense praktijk, waarin slechts sporadisch sprake
is van misbruik of oneigenlijk gebruik.

NVALIDENPARKEERPLAA TSEN

Burgemeester en wethouders krijgen regelmatig verzoeken om een invalidenpar-
keerplaats aan te leggen. Indien verzoekers kunnen aantonen dat zij daadwerke-
lijk een invalidenparkeerplaats voor hun woning nodig hebben, dan werken bur-
gemeester en wethouders mee aan de aanleg van een dergelijke parkeerplaats. Tot
op heden werden geen kosten in rekening gebracht.
Op 26 augustus jongstleden hebben burgemeester en wethouders besloten om
deze kosten, ongeveer ƒ250,-, in het vervolg wel door aanvragers te laten betalen.

FRGUNNING PEUTERSPEELZAAL PEUTERPRET

Het bestuur van de Vereniging Peutcrspeclzaalwerk Wichmond en omgeving
heeft burgc meester en wethouders verzocht om een vergunning op grond van
artikel 2 van de Verordening kinderopvang Vorden 1996 voor peuterspeelzaal
Peutcupret.

ERGUNNINGEN

Op 26 augustus jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- de heer en mevrouw Grotenhuys voor het bouwen van een winkelwagentjes-
stalling op het perceel Dorpsstraat 18 te Vorden.

- de heer H.T.. Duistermaat voor het bouwen van een carport op het perceel
Ruurloseweg 89 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekei^toiaking van deze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschriftlW:e dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers
zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector Grondgebied.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt van 5 sep-
tember tot en met 3 oktober 1997 ter inzage:

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

1. de heer H.G. Stoltenborg, Polweg 2, 7234 ST Wichmond, voor het wijzigen van
een akkerbouwbedrijf op het perceel Polweg 2 te Wichmond.

OUWEN CARPORT OP PERCEEL ADDINKHOF16

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing van arti-
kel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het
geldend bestemmingsplan voor het bouwen van een carport op het perceel
Addinkhof 16, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 4771.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 4
september 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

Bosfeest
Op zaterdag 6 september wordt in
Kranenburg weer het jaarlijkse Bos-
feest gehouden. De organisatie is weer
in handen van het Cultureel Collectief
Kranenburg. Dit jaar staat het bosfeest
in het teken van "Back tot the Sixties".
De muzikale omlijsting van de avond is
in handen van "De Brilloo's.

Amnesty International
De werkgroep Vorden van Amnesty
International zorgt ervoor dat de
thuisschrijvers deze week weer de voor-
beeldbrieven in de brievenbus krijgen.
Daar zit een brief bij aan de eerste mi-
nister van Libanon. Degene die deze
brief schrijft vraagt hem een onpartij-
dig onderzoek in te stellen naar de
zaak van de 26 jarige Antoinette Yusuf

Chahin die op.,7 januari van dit jaar
veroordeeld werd tot de doodstraf.
De straf is inmiddels omgezet in le-
venslange dwangarbeid. Zij wordt er-
van beschuldigd betrokken te zijn ge-
weest bij de moord op Vader Sam'an
Boutros al-Koury in mei 1992. Volgens
de aanklager en de rechtbank pleeg-
den de Libanese strijdkrachten, een
christelijke militie deze moord en vol-
gens hen zou Antoinette hier lid van
zijn. Het belangrijkste bewijsmateriaal
tegen haar waren de bekentenissen
van twee medebcklaagden die zij later
weer introkken omdat ze na martelin-
gen zouden zijn afgelegd. Ze verklaar-
den toen dat zij Antoinette niet eens
kennen. Tijdens een medisch onder-
zoek, acht dagen na haar arrestatie
bleek dat ook zij was gemarteld.
Amnesty International vindt dat de
rechtsgang niet juist is geweest.
Thuisschrijvers vragen de eerste minis-

ter dan ook niet alleen om een onpar-
tijdig onderzoek, maar ook om een
herberechting die overeenstemt met
de internationale normen van een eer-
lijk proces. Wanneer men mee wil
schrijven kan men zich opgeven bij
Wilma Hebbink (55 28 20) of bij Ank
Wallenburg (55 23 37).

een goed en
graag gelezen

Volksuniversiteit houdt
6 september Open Huis
De Volksuniversiteit Zutphen houdt
op zaterdagmiddag 6 september open
huis. Evenals voorgaande jaren is de
Burgerzaal in de Lange Hofstraat in
Zutphen het tijdelijk informatiepunt
over honderd verschillende cursuson-
derwerpen. Een enthousiast team van
docenten staat klaar om alles te vertel-
len over de inhoud en het doel van hun
cursus. Slechts een klein aantal is niet
aanwezig. Zo ontbreken bijvoorbeeld
de docenten over het Joodse geloof en
Hindoeïsme, over Zutphen, Haptono-
mie en het voorkomen van rugklach-
ten. Wel kan men aan de medewerkers
van de Volkuniversiteit nadere infor-
matie vragen.



BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 72 JAAR

"Beestenboel"

De tentoonstelling
wordt gehouden op
12, 13, 14 september
in het Dorpscentrum
te Vorden

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten en pompoenen voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen; b. voor

kinderen; c. tuintjes voor kinderen; d. versierd speelgoed - t/m 14 jaar
3. Eigen gekweekte planten, vruchten, siervruchten, bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a. vaas, b. bakje, c. fantasie, d. tafelstukje,

e. biedermeier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemen-fruitmand
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier,

e. wandstuk, f. zijdestuk
8. Verenigingen/organisaties enz.
9. Thema: (voor volwassenen)

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 11 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR; DORPSCENTRUM ZIJ-INGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 11 sept. 19.00-22.00 uur / vr. 12 sept. 8.30-10.00 uur
Categorie 8 en 9: vr. 12 sept. 8.30-16.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 12 sept. 19.30-22.00 uur
zaterdag 13 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 14 sept. 11.00-17.00 uur

PRIJSUITREIKING
zondag 14 sept. om 16.30 uur

Entree f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar GRATIS.

VERLOTING:
De trekking vindt plaats op maandag 15 sept. om 19.30 uur in het Dorpscentrum.

Urtira

therapeutische leef-werkgemeenschap en
biologisch-dynamisch bedrijf

Reeoordweg 2 • 7251 JJ Vorden
Telefoon (0575) 55 34 59 • Fax (0575) 55 20 30

Neem nu een

GROENTE-ABONNEMENT
van biologisch-dynamische herkomst.

Vers en voordelig.
Een tas vol groente.

Voor 5 dagen voor 4 pers. f 11,-
voor 6 pers. f 16,-

Afhalen iedere dinsdagmorgen en opgave bij mevr.
F. Tolboom, Komvonderlaan 6, tel. (0575) 55 41 17

of op de Vijfsprong, Reeoordweg 2

DRUKKERIJ
WEEVERS

Vanaf l september in Vorden op kanaal 66+ een krant:

+ die 24 uur per dag actueel is ...
+ waarin lokaliteit de boventoon voert...
+ met ook veel aandacht voor het 'kleunere'

nieuws uit de gemeente ...
+ die ruimte biedt aan clubs en verenigingen ...

Lokaal Plus: dé Kabelkrant voor de Achterhoek
Lokaal Plus is momenteel al 24 uur per dag te bekijken op kanaal 66+ in
Zutphen en Warnsveld. Vanaf 1 september komt Vorden daar dus bij! Uw

berichten voor de krant kunt u echter nu al inleveren in de speciale Lokaal
Plus brievenbus bij Loga Boek ft Kantoor, Raadhuisstraat 20. Voor informatie
over o.a. adverteren op kabelkrant Lokaal Plus kunt u contact opnemen met:

Postbus 143
7200 AC Zutphen

tel. 0575-54 30 24
fax 0575 - 51 06 49

Mega snack, voor
de meaa-trek

Hamburgers, per stuk
95 ham-ei salade,

100 gr.

5 hamburgers +
5 sesambroodjes +
150 gr. saus

SPECIAAL
GESELECTEERD

bacon, 100 gr.

gekookte schouder- ^ gg riblappen,
ham, 100 gr. 500 gram

189

259 Sombrero,

rulde Ihimlniwcr, 100 gr.

65

8
Keurslager

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

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Bild star
10 kilo
95

Griekse druiven
2 kilo

Del barsi valle
ele Ce&AesMCe etjtjtet! 3 k i l o

Oesterzwammen
per half pond (250 g)

KOLDEN HOF's Versmarkt

Verkoop bij inschrijving

Vordenseweg 24, Warnsveld
Eengezinswoning gebouwd 1927, vrijstaande woning in het buitenge-
bied, met tuin in bosrijke omgeving. Indel. beg. gr.: hal, kamer-en-suite
met voorkamer 14m2 en achterkamer 12m2, keuken 11 m2, slaapkamer
6m2, toilet, kelder 6m2, aangebouwde berging 20m2 met vliering, garage
14m2, douche 2m2. Verd.: 2 slaapk. a 10m2, ruime zolder 19m2. Woning
voorzien van C.V. Enig onderhoud noodzakelijk.

Bezichtiging do. 11 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur. Aanvaarding ca. 1
oktober a.s. U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op maandag 15 september
1997, door vóór 14.00 uur uw formulier in te leveren op ons kantoor,
Spalstraat 41 te Hengelo (Gld.) (Gunning voorbehouden). Inschrijvingsbiljetten
met informatie zijn verkrijgbaar tijdens de bezichtiging of vanaf 8 september
op het kantoor van de stichting, Spalstraat 41 te Hengelo (Gld.)

Spalstraat 41

Postbus 60

7255 ZH Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)464938



Country Living Fair trekt op eerste dag 10.000 bezoekers:

Veel bezoekers op Country Living Fair
Priscilla Udink van Home and Gar-
den was zondagavond uiterst tevre-
den na de eerste dag van de Country
Living Fair in Vorden. "Alles ver-
loopt hartstikke goed en op de eer-
ste dag hebben we in totaal tiendui-
zend mensen binnen de poorten ge-
had", aldus Udink. Home and Gar-
den verwacht dat er in totaal zo'n
dertigduizend bezoekers komen.
"Maar als dat zo doorgaat dan kun-
nen dat er ook nog wel eens vijfen-
dertigduizend worden".

Vorig jaar werd de Country Living Fair
gehouden bij Huize De Voorst in Eefde.
Door ruimtegebrek heeft organisator.
Home and Garden besloten om uit te
wijken naar Vorden. De Country Living
Fair duurt nog tot en met donderdag 4
september. Alle onderdelen van het
buitenleveii komen uitgebreid aan
bod. Interieur, bloemwerk, paardrijkle-
ding, waxjassen, laarzen, rustieke de-
coraties voor huis en tuin, buitenmeu-
belen en country food is nog maar een
gedeelte van het uitgebreide aanbod
op deze stoere outdoor fair. .Voor een
sfeervolle toevoeging zorgen de diverse
demonstraties, dierenshows en mu-
ziekoptredens. Tevens kan men in lan-
delijke sfeer kennis maken met allerlei
streekgerechtcn.

Verder is er ook weer een aantal deel-
nemers uit Groot-Brittanië aanwezig
op de Country Living Fair met naar ei-
gen ontwerp gemaakte regen- en wax-
jassen en typische Engelse countryhoe-
den, jachtschilderijen en dierenetsen.

Naast de grote verscheidenheid aan
deelnemers zullen er op de Fair diverse
demonstraties worden verzorgd zoals
schapenhoeden, boerendansen in tra-
ditionele klederdrachten en valkende-
monstraties. Ook paardeliefhebbers ko-
men uitgebreid aan hun trekken want
Wereldkampioene tweespan Mieke van
Tergouw uit Beekbergen verzorgt tij-
dens de Country Living Fair een spec-
taculaire menwedstrijd op niveau. Ook
zal er elke dag een wervelende mode-
show te paard worden gehouden. Een
tiental modellen zal rij kleding in aller-
lei soorten en kleuren aan het publiek
laten zien. Verder zal er vanuit de koet-
sen landelijke casual kleiding worden
geshowd.

Wie de komende dagen overdag niet
naar de Country Living Fair kan, heeft
altijd nog de mogelijkheid om op dins-
dagavond 2 september en woensdag-
avond 3 september een kijkje te ne-
men. Op deze twee avonden zijn ook de
winkels in het dorp geopend. Op don-
derdag 4 september sluit de Country
Living Fair aan het eind van de mid-
dag.

Aanwinsten bibliotheek
Bakis, K. - De geschiedenis van de mon-
sterhonden, Block, L. - De club van 31,
Bonman, I. - Het vege lijf, Bradley, M.Z.
- Vrouwe van Avalon, Gaarder, J. - Door
een spiegel, in raadselen, Gimenez -
Honorata/Jodorowsky, Graaskamp, H. -
Een boer is niet van gister, Leon, D. - De
dood draagt rode schoenen,
MacDermid, V. - De sirene, Sarabande,
W. - Wolven van de dageraad, Thijssing-
Boer, H. - Dwalen tussen licht en don-
ker, Wesley, M. - Een merkwaardige er-
fenis, Wolfe, S. - De vrouw die in de aar-
de woont, Zwaan, P. de - Een keel van
glas, 232.41 Zahcte - Het zachte ruisen
van de stilte, 570.6 Wildernis
Wildernis van Europa, 618.11 Groot, P.
de - De Elfstedentocht 1909 - 1997,
621.41 Sint, C. - Speelboek, 624.4

Lemstra, A.K. - Ornamenten gieten voor
binnen en buiten, 627.3 Cumberbatch,
J. - Eigentijds wonen, 658.61 7 - De 7
Provinciën, 747.6 Wrigley, L. - Het com-
plete glas-in-lood-boek, 857.6 Truijens,
A. - Hella S. Haasse: draden trekken
door het labyrint.

Inzameling snoeisel van
Taxus baccata zaterdag
6 september bij Bosman
Evenals vorig jaar is er bij Hoveniers-
bedrijf en kwekerij Bosman in Hengelo
weer een actie gestart voor de inzame-
ling van het snoeisel van de conifeer
Taxus baccata. Het snoeisel kan op za-

terdag 6 september worden ingeleverd.
Deze inzameling is niet alleen bedoeld
voor particulieren. Ook bedrijven en
gemeenten kunnen op deze dag hun
snoeisel inleveren.
De baccatine, die in deTïaalden van de
Taxus baccata voorkomt, is van groot
belang bij de bestrijding van diverse
vormen van kanker. Uit deze baccatine
wordt namelijk het medicijn Taxol ge-
wonnen. Vorig jaar werd in Nederland
ruim 700.000 kilo bijeen gebracht.
Sinds 1989 is bekend dat de baccatine
een waardevolle bijdrage kan leveren
aan de behandeling van borst- en eier-
stokkanker.
Voor de produktie van het kankerrem-
mende Taxol is zeer veel baccatine no-
dig. Daarom is nu opnieuw een grote
inzamelingsactie gestart. Bosman
Groenspecialist in Hengelo benadrukt

dAt het bij deze inzameling uitsluitend
gaat om het één a tweejarige snoeisel
van Taxus baccata en niet dat van an-
dere soorten. Het betreft fris en jong
groen, waarvan de dikte van de takjes
maximaal 0,8 centimeter bedraagt. Het
is van groot belang dat broei wordt
voorkomen. Bosman Groeispecialist
adviseert daarom binnen drie dagen
na het knippen wordt gebracht. Broei
wordt verder voorkomen door het ma-
teriaal op een harde, droge onder-
grond te verspreiden met een hoogte
van circa 10 centimeter en deze laag re-
gelmatig om te woelen. Het snoeisel
mag ook niet langer dan een dag in
een zak of pallet worden bewaard.
Bosman Groeispecialist is gevestigd
aan de Kervelseweg 23 in Hengelo. Voor
meer informatie kan men bellen met
46 26 19.



Er zijn nog enkele*
plaatsen vrij voor de

reanimatiecursus
in Vorden.

Comité Gorssel-Vorden,
Vrienden v/d Hartstichting.

Tel. 55 26 18.

Blijf
geven!
GIRO 26000

../•fe >. N E D E R L A N D S E

Mm KANKERBESTRIIDING

Nederlandse Kankerbestrijding/KWF,
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam

Creëer het huis van je dromen met de kleuren van Histor

Monodek. Bij aankoop van een Monodek product maak

je nu kans op de Monodek Metamorfose: verf. kleur

advies en schilderwerk t.w.v. ƒ 5.000,. Ook zijn er nog vele

andere pnjzen. Kom daarom nu naar de verfspecialist.

Monodek. Kleur die in één keer dekt.

Metamorfose! HOME

Cursus Engels
voor ouderen boven de 55 jaar die de Engelse taal
willen leren of opfrissen.

Voor belangstellenden is informatie verkrijgbaar over
inhoud, aanvang, duur en bijdrage in de kosten.

op donderdag 3 sept.
19.00 uur in het kantoor v.d.
S.W.O.V., Raadhuisstraat 6.

S O De docent, de heer LJ. van Gulik,
is hierbij aanwezig.

l i Nadere inlichtingen bij mevr
L. van Uden, coördinator,

VORDEN tel-55 34 °5-

S T I C H T I N G
W E L Z I J N Telefoon (0575) 55 34 05
O U D E R E N of (0575) 55 16 88

Stichting Kinderopvang Vorden

l* K IC JL I M B O O J M

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

haar 5-jarig bestaan!

Voor:
(oud)bekenden, bedrijven en belangstellenden

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

het Wiemelink 40 te Vorden

ITALIË HEIMWEE NAAR VAKANTIE, ZEE EN ZON

mamma mia verse

PIZZA'S
goed gevuld voor 998

gracia goedgevulde

f II ITALIAANSE ROERBAK

400 gram

WOENSDAG T/M ZATERDAG OP=OP

É
heerlijke zongerijpte ^N

gÜÉH OQft
hele kiio^»y*j/

super sappige zoete

HANDPEREN

hele kilo198

een van de laatste
kansen

GALIA

MELOENEN

uit eigen snijkeuken

Gesneden PREI

500 gram 149

onze salade topper

VENETIË SALADE

200 gram 249
Aanbiedingen geldig van 1-9 t/m 6-9

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

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

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

NIEUW
IN VORDEN

Van maandag 15 september t/m
vri ƒ da q Î9 september van
15.00 f of 22.00 uur kunt u
alles gratis proberen:

- Sauna/Turks bad
- Fitnesstraining
- Stauffer Slender Salon
- Aerobics - steps - callanetics
- Zonnebank

Bent u ook op zoek naar een sportstudio van kwa/iteit.1

* 7 dagen per week open
* 900 m2 trainingsruimte
-k gekwalificeerde CIOS en ALO leraren
-k fysiotherapeut
* meest luxueuze trainingsapp.
ir sauna/turks bad gratis voor leden
-k gratis kinderopvang
ir gezellige bar
ir prima temperatuur voor een ontspannen training
ir Stauffer Slender banken
ir dieetbegeleiding
ir zonnebanken

Wij zijn gevestigd:
Burgemeester Galleestraat 67A, Vorden, tel. (0575) 55 40 91



Indoor Sport Vorden start nieuw trainingsprogramma Versa en begint met opleidingscentrum voor sportleerkrachten:

Sportcentrum Indoor Sport Vorden
begint per l oktober met een nieuw
trainingsprogramma: Versa. Vol-
gens eigenaar Jaap Hesselink gaat
het hier om een heel veelzijdig trai-
ningsprogramma. "De meeste men-
sen trainen veel te eenzijdig. Man-
nen werken bijvoorbeeld erg op
kracht. Ze zijn vaak helemaal gefo-
cust op'dikke spierbundels, maar
vergeten te stretchen. En ook hun
conditie laat vaak veel te wensen
over. Vrouwen zijn daarentegen nog
wel eens geobsedeerd bezig met
slank worden en doen vijf keer in de
week aan aerobic. Maar wie super-
slank of gespierd is, is nog niet ge-
zond. Juist de combinatie van
kracht, conditie en lenigheid zorgt
ervoor dat je je goed voelt. En dat is
nu het leuke van de Versa Training.
Dit programma zorgt voor de juiste
balans", aldus Jaap Hesselink.

Het trainingsprogramma Versa is be-
doeld voor zowel nieuwe als bestaande
leden. De mensen die mee gaan doen
aan dit programma zul len eerst een in-
take-gesprek krijgen. Op die manier wil
Indoor Sport Vorden een persoonlijk
trainingsschema opstellen. Gelijk met
de invoering van het nieuwe trainings-
schcma wordt bij Indoor Sport Vorden
ook de apparatuur uitgebreid. Het gaat
hier om een nieuwe apparatuurlijn die
werkt met l uch td ruk in plaats van ge-
wichten. "Door de luchtdrukwecrstand
te verhogen, verhoog je als het ware
ook het aantal kilo's. Deze nieuwe air-
machine is echt iets heel nieuws en
gaat het in de toekomst helemaal wor-
den", vertelt Jaap Hesselink.

Jaap Hesselink heeft hoge verwachtin-

gen van de nieuwe apparatuurlijn.
"Het is de bedoeling dat de leden over
een tijdje een eigen pasje krijgen waar-
op hun persoonlijk trainingschema. Na
een intake-gesprek zal de computer
eerst een basisprogramma voor ie-
mand schrijven. Deze wordt dan ver-
volgens met dat pasje getest bij de ver-
schillende apparaten. Wanneer jij dan
bijvoorbeeld moeite hebt met een be-
paalde beweging of een bepaald toe-
stel, dan merkt de computer dat en
wordt het trainingsprogramma bijge-
steld", aldus Jaap Hesselink.

Indoor Sport Vorden is van plan om de
nieuwe apparatuur te gaan gebruiken
voor de lessen. "Maar dit betekent niet
dat de bestaande apparatuur gaat ver-
dwijnen", legt Jaap Heeselink uit. "Die
blijft staan voor de fitnessers die geen
lessen volgen.".

Opleidingscentrum
Verder start Indoor Sport Vorden dit
najaar met een opleidingscentrum
voor sportleerkrachten. In Nederland
zijn er maar zeven sportscholen die
zo'n opleiding mogen verzorgen. Het is
dus heel bijzonder dat Indoor Sport
Vorden een opleidingscentrum gaat be-
ginnen. Hesselink: "We zijn op dit mo-
ment bezig met het werven van deel-
nemers voor de A-opleiding voor caro-
bic- en fitnesslcraar en het diploma dat
de sportleerkrachten op het eind van
de opleiding krijgen is rijkscrkend".
Jaap Hesselink is van plan om in okto-
ber weer een open dag te houden.
Tijdens-deze open dag kan iedereen
kennis maken met de nieuwe appara-
tuu r en ook het nieuwe trainingspro-
gramma V c r s M l op deze dag natuur-
lijk aan bod

Creatief wonen begint bij Deco Home Harmsen
De woonbladen staan er vol van, de
televisie laat veel nieuwe dingen op
woongebied zien en alles is moge-
lijk. Sjabloneren, zelf kasten ma-
ken, prachtige combinaties van stof
met verf en behang. Het kan niet
op. Deze inspirerende programma's
en woonbladen geven telkens weer
een keur aan ideeën om uw interi-
eur net even een ander accent te ge-
ven of zelfs helemaal te veranderen.
Bij Deco Home Harmsen in Hengelo
kunnen ze u alles vertellen over bij-
voorbeeld diverse verftechnieken,
het plakken van behang en sjablo-
neren.

Deco Home Harmsen heeft een keur
aan sjablonen op voorraad die u bin-
nenshuis, maar ook heel leuk buitens-
huis kunt gebruiken. Sjabloneren is
een speciale, maar eenvoudige tech-
niek waarmee u - mits u de juiste ma-
terialen in huis heeft - een prachtig en

origineel resultaat kunt behalen. Deco
Home Harmsen kan u verschillende
grapige, mooie, vrolijke en sierlijke sja-
blonen laten zien en heeft alle mate-
rialen voor u in voorraad.

Ook heeft Deco Home Harmsen actu-
ele en vernieuwende ideeën op het ge-
bied van raamdecoratie. In het uitge-
breide assortiment vindt u vouwgordij-
nen, houten jaloezieën, transparante
en gewone rolgordijnen, vitrages en in-
between stoffen. Wilt u echt alles zien?
Ga dan langs bij Deco Home Harmsen.
Zij laten u de nieuwste trends, in het
oog springende combinaties en de
leukste ideeën zien. Het personeel
denkt graag met u mee over wat het
meest geschikt is voor uw ramen. Voor
afwijkende raamvormen weten zij al-
tijd wel een oplossing. Desgewenst me-
ten zij de raamdecoratie van uw keuze
voor u op, maken het op maat en ko-
men het zelfs monteren.

In de woonbladen en tijdschriften ziet
u een veelheid aan ophangsystemen
voor gordijnen. Voorbeelden daarvan
zijn onder andere smeedijzeren roe-
des, gordijndips en Roman Blinds. Bij
Deco Home Harmsen kunt u zich
oriënteren op de verschillende moge-
lijkheden in het ophangen en draperen
van uw gordijnen. Bovendien wordt de
gordijnstoffencollcctie regelmatig aan-
gevuld met de nieuwste kleuren en de-
signes.

Behang
Deco Home Harmsen heeft een nieuwe
collectie in haar assortiment opgeno-
men genaamd Terra Botanica. De col-
lectie bestaat uit behang, behangran-
den en stoffen en gaat uit van natuur-
lijke blad- en houtmotievcn in spreken-
de aardetinten en romantische pastei-
kleuren. Het behang is een sterke kwa-
liteit vinylbehang dat afwasbaar, kras-
vast, lichtecht en gemakkelijk te ver-

werken is. Door deze bijzondere kwali-
teiten is het behang in elke ruimte van
uw huis te verwerken. Zelfs in de bad-
kamer. Als u bijvoorbeeld geen tegels
op de muren van uw badkamer wilt, of
gewoon eens iets heel anders wilt, is
dit dé uitkomst. Het behang zorgt er-
voor dat uw badkamer een warme
sfeer uitstraalt.

Inspiratie
Zoals u ziet is Deco Home Harmsen dé
adviseur bij uitstek voor het opfrissen
en aankleden van uw interieur. De
ideeën die hierboven beschreven zijn,
komen terug in het Deco Home
Huisblad. Heeft u dit Huisblad niet in
de brievenbus gekregen, dan kunt u
natuurlijk altijd een exemplaar in de
winkel halen zodat u inspiratie kunt
opdoen. Mocht u vragen hebben, dan is
Deco Home Harmsen altijd bereid te
helpen of met u mee te denken. Zie ook
advertentie elders in deze krant.

(Levens)loopbaanbegeleiding agrarische vrouwen:

Cursus "ontdek je plek"
Vanaf 16 oktober aanstaande wordt
in Vorden op vijf donderdagen de
cursus "Ontdek je plek" gegeven.
Anneke Piersma gaf vorig seizoen
in het Gelderse tweemaal de cursus
(levens)loopbaanbegeleiding voor
agrarische vrouwen. De cursus was
onderdeel van het projekt "levens-
loop agrarische vrouwen" van het
Gelders Agrarisch Vrouwen Overleg
(GAVO). Wegens groot succes wordt
de cursus dit najaar georganiseerd
voor vrouwen in WCL-gebied de
Graafschap. Het gaat om een korte,
intensieve cursus van vijf dagen ter
oriëntatie op een verandering in be-

drijfs- en/of gezinssituatie. Docente
is Anneke Piersma van Agramana-
gement.

Agncs te Molder-Schilderink uit Aalten
heeft de cursus gevolgd. "De cursus
heeft mij gestimuleerd om creatief te
kijken naar nieuwe mogelijkheden. Ik
heb er steun gevonden om er ook wer-
kelijk iets mee te gaan doen. Ik ben en-
thousiast geworden om met mijn plan
- ouderopvang op het platteland - aan
de slag te gaan".
De cursus is iets voor u als er vagen bij
u leven als: wat zijn mijn kwaliteiten,

wat vind ik belangrijk in het leven, hoe
funktionecr ik op het bedrijf, wat zijn
sterke en zwakke punten, hoe ligt de
markt voor een eventuele specialisatie,

.of een tweede tak, of een baan buitens-
huis?
Piersma heeft een ruime ervaring in
het begeleiden van cursussen op het
gebied van vrouw en management. De
cursus wordt breed opgezet en toege-
sneden op de wensen van de deelne-
mers. Ieder maakt gedurende de cur-
sus een ontwikkelings- of onderne-
mingsplan, waarbij de cursisten elkaar
motiveren nét die stappen te zetten
waar ze anders voor zouden terugdein-
zen.
In de cursus wordt ingegaan op de spe-
cifieke mogelijkheden die de status
van WCL-gebied biedt. "Ontdek je
plek" wordt in Vorden gegeven op de

donderdagen in oktober/november
1997. Een ha l f jaar later volgt een te-
rugkomdag. Door een subsidie vanuit
WCL de Graafschap kan de cursus hier
(eenmalig) voor slechts f. 195,- worden
aangeboden (inclusief lesmateriaal,
koffie en lunch). Opgave kan gedaan
worden vóór l oktober bij E. Wiegman,
telefoon (0575) 51 20 54. Hier kan men
ook terecht voor meer informatie.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



in het oog
springend...
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uitstekend Sift at!
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DRUKKERIJ
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CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad
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OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

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

D

Vrijdagmiddag a.s. om 14.30 uur
Vrijdagavond a.s. om 19.00 uur

showen mannequins en dressmen
de mode dit na-jaar 1997.

U wordt getrakteerd op een
drankje en een hapje.

Zaterdag 6 september zijn de hele
dag mannequins aanwezig om de

high-lights te laten zien in onze
MODE FLITSEN

van 10.00 uur tot 16.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

inödecentrum

Teuni§sen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

20 september 1997

Zaal "de Herberg" te Vorden
Aanvang 19.00 uur. Entree f 2,50.



GEMEENTE

RUURLO

Ontwikkeling
Ruurlo-Centrum
Klaasseii Vastgoedontwikkeling heeft het voornemen om in het
centrum van Ruurlo een plan te realiseren met winkels, appar-
tementen en parkeerplaatsen. Het plangebied wordt begrensd
door Wiersseweg, Dorpsstraat, Leeuwerikstraat en Kerkplein.
Zandvoort Ordening & Advies is bij het plan betrokken als stede-
bouwkundig adviseur van de gemeente Ruurlo.

Vraag 2
Welke winkels mist u in Ruurlo?

De nieuwbouw zal bestaan uit ca. 2.500 m2 commerciële ruimte, ca. 40 appartementen en
ca. 80 parkeerplaatsen. De 2.500 m2 commerciële ruimte is globaal beschikbaar voor een
supermarkt ca. 1.100 m\ kantoorruimte ca. 300 m\ horecaruimte ca. 200 nV en overige
winkelruimte ca. 900 m2. Het grootste deel van de bebouwing is gesitueerd op het perceel
van de voormalige garage Huitink. Daarnaast zal nieuwbouw plaatsvinden op de locaties
van de Woonstichting en van het voormalig Waterschapsgebouw aan het Kerkplein. De
ruimten met commerciële functies (winkels en horeca) zijn op de begane grond gesitu-
eerd. Daarboven komen, in twee lagen, appartementen. Nog niet duidelijk is of, al dan niet
deels, de winkels en appartementen verkocht of verhuurd zullen worden. De woningen
van de woningbouwvereniging aan de Leeuwerikstraat blijven staan, evenals het pand van
Brinkerhof.
Op de genoemde locaties wil de ontwikkelaar komen tot een aantal kleinschalige ontwik-
kelingen ter versterking van het centrum van Ruurlo. Enerzijds door het toevoegen en con-
centreren van winkels in en rond het hart van Ruurlo, anderzijds door het toevoegen van
een nieuwe ruimtelijke structuur aan de bestaande. Het idee bestaat de verschillende ont-
wikkelingen te situeren langs een rondloopcircuit. Het circuit verbindt een aantal
bestaande centrumvoorzieningen als het Kerkplein en de Dorpsstraat via een "winkel-
steeg" en een "achterom" met een aantal nieuwe ontwikkelingen in het centrumgebied
zoals een "pleintje" en een supermarkt. Hierdoor zal het winkelen in het centrum van
Ruurlo een extra betekenis krijgen.
Zo krijgt het Kerkplein twee nieuwe wanden. Zowel de zuid- als de westzijde van het plein
zullen worden vervangen door nieuwbouw, ruimtes met commerciële functies op de
begane grond en woningen er boven. Op het achterterrein wordt een nieuw "pleintje"
gerealiseerd. Ook hier zullen winkels en dergelijke verschijnen met woningen er boven.
Het "pleintje" krijgt drie wandelverbindingen met de omgeving. De "winkelsteeg" ver-
bindt het "pleintje" met de Dorpsstraat, het "achterom" verbindt het plein met het
Kerkplein (in een later stadium kunnen ook hier nog winkels gerealiseerd worden) en via
een parkeerplaats krijgt het plein een verbinding met de Leeuwerikstraat. Om het "plein-
tje" extra aantrekkingskracht te geven, bestaat het idee een supermarkt te situeren op de
locatie langs de Leeuwerikstraat. De supermarkt zal zowel vanaf het "pleintje" als vanaf de
Leeuwerikstraat toegankelijk zijn.
Ten behoeve van de supermarkt zullen aan de Leeuwerikstraat twee parkeerterreinen gera-
liseerd worden (hoek Wiersseweg en achter locatie voormalig Waterschapsgebouw). Deze
parkeerplaatsen zullen ook een functie krijgen voor de overige winkelvoorzieningen in
het nieuwe centrumgebied.
In opdracht van Klaassen Vastgoedontwikkeling b.v., de gemeente en de Ruurlose Onder-
nemersvereniging zal via het blad Contact een beperkt consumentenonderzoek plaatsvin-
den. De uitslag van dit onderzoek zal evenals de gegevens uit het ondernemersonderzoek
worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
Momenteel is de gemeente bezig een aanpassing van het bestemmingsplan Ruurlo-
Centrum, waarvan deze locatie deel uitmaakt, voor te bereiden. Te gelegener tijd zullen
hierover de publicaties in de plaatselijke pers verschijnen.
Klaassen Vastgoedontwikkeling benadrukt dat zij veel belang hecht aan de mening van de
Ruurlose ondernemers. De Ruurlose ondernemers hebben belan^Bj een goed functione-
rend centrumgebied. Zij kunnen middels het uit te voeren ondernemersonderzoek hun
visie laten doorklinken. Een visie waarmee zeker rekening zal worden gehouden.
Omdat Klaassen Vastgoedontwikkeling b.v., de gemeente en de Ruurlose Onderne-
mersvereniging zeer geïnteresseerd zijn in de mening van de Ruurlose bevolking over het
toekomstige winkelcentrum een zij deze mening ook willen meewegen bij het uitwerken
van de plannen is hierbij een lijst met vragen opgenomen met ra^perzoek deze te beant-
woorden. De gegevens die u ons verstrekt zullen wij vetrouwelijk^rohandelen.
U kun t dit enquête-formulier in RUURLO inleveren IN D F. GELE BOX bij
- Plusmarkt Kogelman, Broculoseweg l - COOP Supermarkt, Dorpsstraat 28 - EDAH Super-
markt , Wildenborchseweg 2 - Bruna Postkantoorwinkel, Borculoseweg 17 - Rabobank
Bcrkelland, Dorpsstraat 5 en in Vorden bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
tot 14 dagen na verschijning van dit nummer van "Contact".
Onder de inzenders zal een prijs worden verloot en wel een Avenarius-dinercheque voor
twee personen. Hiervoor dient u een juist antwoord te geven op de volgende vragen:
A. Hoe heette Ruurlo vroeger?

Antwoord:
B. Hoe heet de fami l ie die eeuwenlang op kasteel Ruurlo heeft gewoond, voordat dit

gemeentehuis werd?
Antwoord:

C. Hoeveel jaar bestaat de Ruurlose Ondernemers Vereniging?
Antwoord:

CONSUMENTENENQUÊTE
Vraag l
Kunt u in de onderstaande tabel voor de verschillende type winkels aangeven in welke
plaatsen u uw aankopen doet? Hierbij zijn per type winkel twee antwoorden mogelijk:
l = overwegend 2 = af en toe
Als u bijvoorbeeld het merendeel van uw supermarkt-aankopen in Ruurlo verricht en soms
in Borculo zet u achter "supermarkt" een l onder Ruurlo en 2 onder Borculo.

Bezoekt onder-
staande winkels in
Supermarkt
Versspeciaalzaak
Drogist
Bloemenwinkel
Kledingwinkel
Schoenenwinkel
Huishoudtextiel/
stoffen
Huishoudelijke
artikelen
Bru in en witgoed-
zaken (huishou-
delijke apparaten,
radio, TV e.d.)
Woninginricht ing
(ver l i ch t ing ,
meubelen,
woonaccessoires)
Rijwielhandel
Sport winkel
Hotohandel
Juwelier
Boeken, t i jd-
schriften en
kantoorartikelen
Dierenspeciaalzaak
Speelgoedwinkel
Verf, behang,
cioe-het-zelfzaak

Ruurlo Borculo Lochem Vorden Groenlo Zutphen Doetinchem Elders

Vraag 3
Kunt u een waardering geven voor diverse aspecten van het winkelgebied van Ruurlo?
1 = slecht
2 = redelijk
3 = goed

Aspect
keuzemogelijkheden
Kwaliteit van de winkels
Sfeer en gezelligheid
Parkeermogelijkheden op zaterdag en koopavond
Parkeermogelijkheden op andere dagen
Bereikbaarheid van de winkels
Verkeersveiligheid

Cijfer

Vraag 4
Wat vindt u positief aan het winkelgebied van Ruurlo?

Vraag 5
Wat vindt u negatief aan het winkelgebied van Ruurlo?

Vraag 6
Heeft u suggesties ter verbetering van het winkelgebied in Ruurlo?

Vraag 7
Wat is uw postcode en huisnummer?

Vraag 8
Wilt u aangeven tot welke leeftijdsgroep u behoort? M/V
1. Jonger dan 20 jaar
2. Tussen 20 en 34 jaar
3. Tussen 35 en 49 jaar
4. Tussen 50 en 64 jaar
5. Vanaf 65 jaa r

bestaat nw huishouden/gezin?
Vraag 9
Uit hoeveel personen
1. l persoon
2. 2 personen
3. 3 personen
4. 4 personen
5. 5 personen
6. 6 of meer personen

VRIENDELIJKE DANK VOOR UW MEDEWERKING !

GEMEENTE RUURLO - ontwikkeling kerkplein e.o.



SCHOONMAAK
OPRUIMING
VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

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

2O SEPTEMBER IS ER
EEN VEILING

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

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

Noteer in uw agenda!

12 13 14

- Collectie '97 sales
met 40% korting
+

- Woonshow '98
met nieuwe collectie

SIGNATUUR f VOOR EVOLUTIONAIR WONEN

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

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

. •-"%-

Nu kunt u met
V een gerust hart

t'ngokje wagen

... tijdens een gezellige avond rond
de roulette- en Black Jack tafel.

IliyÉiï^ï Onder deskundige begeleiding
l kunt u genieten van spanning en
l sensatie in combinatie met culi-

naire arrangementen. Een perfekte
ambiance voor ieder feest.

Resery igen vanaf 20 personen.

PA K t Y R t S T A U H A M !

I^SMII)
Kerkstraat 11 Keijenborg. (0575) 4612 93

introductie week
Van maandag 8 september (vanaf 13.30 uur)

t/m zaterdag 13 september 1997
presenteren wij u de nieuwe najaarscollectie.

Nu bij besteding vanfl.50,-
shawl cadeau!

M O D E
>VordenZutpbcnsewcg29,Tel.0575-55 1971 • WrotmwijkMisteretraat76,Tel.0543-51 3980
• Doetindbem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel, 0314-36 0416

U loopt zeker warm voor onze
haarden en schouwen...

CONTACT
MM 9""* *" 9***fl gtlMMi bted

In vuur en vlam

zult u staan

voor onze collectie

haarden en

schouwen. Sfeerverhogende

bronnen van behaaglijkheid,

stijlvol vormgegeven. Passend in

uw ideeën over huiselijkheid en

kleurend bij uw interieur.

Weldadig, net als de prijzen.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

KEUKENS, BOUW-

MATERIALEN,

DAKPANNEN EN

STENEN, WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...zonder u aan de
prijzen te branden!

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

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

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

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan

de Barchemseweg 7

U kunt dan uitzoe-
ken uit de

enorme collectie
kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VODDEN - TFl 10(71) H10W - FAX |0*7») UMM
NIEUWtTAC 30. 7211 AH - POCTBU* II 72*0 AA

KON U112t



Zaterdag 11 oktober 1997

f 5O,- P-P- all-in

m.m.v. "Lost Ferros"

Zaal Lovink
Halle

Nijmanweg 13, 7025 EG Halle
Telefoon (0314) 63 13 88

Raatsreservering gewenst

TALEN CURSUSSEN
IN VORDEN

In september I997
beginnen in Vorden
Engelse, Duitse en
Spaanse lessen.

Nederlands voor buitenlanders.

Inlichtingen en registratie:
Nieuwstad 5, tel. (0575) 55 41 42

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

I) Borculoseweg 4
)•) Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 7 september

Familiebuffet
ƒ25,-
Aanvang 17.30 uur

s.v.p. reserveren

Zondag 28'september koud, warm, nagereclitenbuffet

IDO HUMMEUNK
Tel.:0575-556563

FT'M'K l ( M M

Heeft, i.v.m. sterk groeiende

klantenkring, wederom plaats voor

"VEELZIJDIG" TIMMERMAN
Onze werkzaamheden bestaan uit;

machinale houtbewerking, verbouwingen,
restauratiewerk, onderhoudswerk e.d.

Werk waar dus nog vakkundig personeel

voor vereist is.
Wie nog graag "veelzijdig" vakwerk verricht.

kan reageren naar; IDO HUMMELINK

Wiersserbroekweg 1

7251 IG Vorden

Tel.: 0575-556563

l TT T C l l (

Tonny Jurtiërts^i
• <"*• • • •-•-.**.«,«« i m nr— l

AUTOSCHADE

1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Mevo b.v., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

Mevo een toeleveringsbedrijf van fijnmechanische
onderdelen voor de high-tech industrie, gevestigd te
Vorden op het industrieterrein Werkveld zoekt ter
versterking van het Bedrijfsbureau op korte termijn een
jonge dame met een opleiding op MEAO-niveau voor
de functie van

linistratief medewerkster
(leeftijd tot 25 jaar)

Tot de werkzaamheden behoren ondermeer het
verwerken van binnenkomende orders, versturen van
ord^^vestigingen, bestellen van materialen en
gereHlchappen, assisteren bij produktieplanning en
archivering.

Belangstellenden verzoeken wij vóór l O september a.s.
een sollicitatiebrief met curriculum vitae te zenden aan
Mevo B.V., Postbus 105, 7250 AC Vorden.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot
mevrouw J. Roodink.

Krijg het country-gevoel met

DE GROEN EN DOEN WINKEL

speciaalzaak in:

TUINARTIKELEN
AGRARISCHE ARTIKELEN
WERKKLEDING & SCHOEISEL
IJZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN
DIERVOEDERS & DIERBENODIGDHEDEN
VOLOP BODYWARMERS (OOK WAX)
BLOEMBOLLEN

Tof ziens bij Welkoop

VORDEN
Welkoop v.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Tel. (0575) 551 583

Een goede verzekering
hoeft echt niet duur te zijn.

VOORBEELD: WONING 1e KLAS

Opstal extra uitgebreid:
Inboedel extra uitgebreid:
Eventueel glas:

f 300.000,- a f 0,60 °/oo
f 80.000,-a f 1,35 °/oo
f 300.000,-a f 0,20 °/oo

1996 - 25% premierestitutie of wel winstdeling

= f 180,00
= f 108,00
= f 60,00

Samen f 348,00

f 87,00

U betaalt netto f 261,OO

Pak uw polis eens en vergelijk.

OWM Vorden is er met alle verzekeringen
zowel voor agrariërs a/s voor particulieren

Onderlinge Waarborg
Vorden WA

Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Maatschappij

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

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.

SPECIALE CLUBS VOOR VOLWASSENEN
IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK

GEEF U NU OP VOOR EEN WINTERLANG D A N S P L E Z I E R
Wij leren u de beginselen of frissen uw geheugen op

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



Jolijt in Linde!!!
Iedere vrijdag 25%

(na 21.00 uur)

De Lindese express
gaat van start

Wees erbij!!!

Jaldaldaldee

Personen onder de 60 kg kunnen achterop mijn
brommert thuis gebracht worden.

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus
l ; • MARIE EN FREÖ ündeseweg 23, Vorder», tel 556421

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

VORDEN - TEL (0575) 561010
FAX (0575) 551086

NIEUWSTAO 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 554040 - http://www.weavara.nl
ISDN 551329

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE

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

-••

Marion de Groot, Scheggertdijk 4, Almen
Vrijdags en zaterdags geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Alle andere dagen na telefonische afspraak
tel. (0575) 43 16 63

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN EN ACCESSOIRES

Kom kijken in onze showroom en tuin, voor een grote keuze
stoelen, deckchairs, tafels en banken.

Alles uit voorraad leverbaar

/f

! m
De lessen voor het seizoen 1997-199
beginnen op zaterdag 13 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:
3lokfluit:

9.00- 9.45 groep 3
9.30-10.15 groep 2

10.15-11.00 groep 1

Keyboard:

9.00- 9.45 groep 4

9.45-10.30 groep 1

10.30-1 1.1 5 groep 2

11. 15-1 2.00 groep 3

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

Inleveren keyboards:
Zaterdag 6 september 1997, 9.00 uur in het

Dorpscentrum.
Uitgifte keyboards: zaterdag 13 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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

J

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . ..
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

• •

MASTAXATIE
1997

Opgave:

H. Havekes (Vorden e.o.)
(0575) 55 40 50 / 55 66 21

H. van Gijtenbeek (Warnsveld e.o.)
(0575) 43 16 95

EEN PERFECT
RESULTAAT BEGINT

MET EEN GOED ADVIES
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar

een vakman. Iemand met een professionele aanpak

en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,

wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-

en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap

en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink

zwart op wit.

Een afspraak voor een vrijblij-

vende offerte is snel gemaakt
bel (0575) 462319.

LENSELINK
S C H I L D E R S B E D R I J F
Spalstraat 22 Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 23 19

Middenstandsavondschool
Zutphen

Algemene Ondernemersvaardigheden
Middenstand / AOV

Hel nieuwe vestigingsdiploma voor o.a.
detailhandel, ambacht, vervoer dienst-
verlening, horeca, ambulante handel.

Aanvang cursus: september 1997.

Cursusavonden:
maandag en dinsdag van 18.45 - 21.45 uur

(bij voldoende deelname)

Informatie:
A. Hoogkamp, Schoolplein 2,

7231 GN Warnsveld Tel. (0575) 52 16 42
A.A. Krist, Schweitzerweg 42, 7242 H R Lochem



Kinderdagverblijf de Kümboom bestaat vijfjaar
Op zaterdag 13 september viert het
kinderdagverblijf de Klimboom in
Vorden haar vijfjarig bestaan. In
1992 is de Klimboom op particulier
initiatief met hulp van de Gemeen-
te Vorden opgericht. Het kinderdag-
verblijf aan het Wiemelink 40 heeft
sindsdien een bloeiend bestaan ge-
had en voorziet duidelijk in een
groeiende behoefte aan professio-
nele kinderopvang in Vorden en
omstreken.

In de Klimboom zijn op dit moment
twee groepen; een voor baby's en een
voor peuters tot vier jaar. Daarnaast
wordt buitenschoolse opvang geboden
aan kinderen die gebruik gemaakt heb-
ben van de Klimboom en nu naar de
basisschool gaan. Die kinderen worden
naar en van school gebracht door de
leidsters van de Klimboom.
De Klimboom kan 9 babys en 16 peu-
ters en kinderen voor buitenschoolse
opvang tegelijk ontvangen. Er zijn 7
professionele leidsters in dienst, ter-
wijl regelmatig stagiaires het vak ko-
men leren. De Klimboom is in een
praktisch gebouw gevestigd, wat des-
tijds hiervoor speciaal ontworpen en
gebouwd is. Naast een ruime speel-
ruimte, keuken en slaapkamertjes is
ook een speeltuin voor de kinderen be-
schikbaar.

Coördinator van de Klimboom is sinds
l juni Margriet van Setten uit Hengelo
Gld. Margriet is al jaren werkzaam in
de kinderopvang o.a. als hoofdleidster
in de peuterspeelzaal van Keyenborg
en als medewerkster van een gastou-
derbureau. "Ik ben er trots op leiding
te kunnen geven aan de Klimboom",
zegt Margriet, "er heerst een fijne sfeer
en door onze omvang kunnen we alle
aandacht die de kinderen nodig heb-
ben voldoende geven". Op dit moment
worden plannen uitgewerkt om de bui-
tenschoolse opvang zodanig uit te brei-
den dat ook kinderen welkom zijn, die
voorheen geen gebruik gemaakt heb-
ben van de kinderopvang.
Het vijfjarig bestaan van de Klimboom
zal niet ongemerkt voorbij gaan. Op 13
september zal een officieel program-
ma plaatsvinden. Uiteraard geldt dit in
het bijzonder voor de kinderen en hun
ouders, die de Klimboom bezocht heb-
ben maar natuurlijk zijn diegenen die
aan kinderopvang denken of eens wil-
len zien hoe het er in de Klimboom uit-
ziet meer dan welkom. Er zullen tevens
allerlei aktiviteiten gericht op kinde-
ren plaatsvinden zoals een draaimo-
len, een paard en wagen en nog veel
meer.
Kortom, reden genoeg om zaterdag 13
september even bij de Klimboom in
Vorden langs te gaan.

Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen vond voor de laatste
keer in dit zomerseizoen het diploma-
zwemmen plaats. In de beoordelings-
commissie hadden zitting Susan
Sonneveld en Martin Westerik. Voor
het basisdiploma slaagden: Fabian
Dijkman, Iris de Kruif, Jip Voortman,
Marloes Cruijssen, Marloes Froling,
Torn van Bemmel, Sophie Wullink,
Raymond Vredenberg, Jorrit
Hartelman, Suzan en Marlies
Ambergen en Femke v.d. Toren.
Voor het "A" diploma slaagden Mo-
nique Krajenbrink, Carlos Waenink,
Tim Bus, Liria Kuruglic, Janice van Hal,
Cemke Bartels, Maike van Lingen,
Niels Scheffer, Liza Klein Nagelvoort,
Gert Werkman en Meivin Meppelink.
Diploma "B": Lconie Wassink, Dewij
Gerritsen, Lydia Kroebergen, Jeroen
Vos, Lianne van Langen, Iniz
Berentsen, Sharon Beek, Marthe
Brinkman, Roy Eulink, Nick Eulink,
Abdulai en Iman Sharif, Matthijs
Bogchelman, Anneleen Dijkman,
Wouter Ringlever, Maartje Bosma,
Natasja Pennings, Linda Berenpas en
Wouter Bokkers.

Zwemvaardigheid I: Emmy Vrielink,
Lise Elbrink, Linda Rouwenhorst,
Beatricc Bonga, Corin Wagenvoort,
Martine Slutter. Voor snorkelen slaag-
den Inge Klein Haneveld, Aniek van
Langen, Miranda Beeftink, Inge
Bokkers, Vera van Bemmel, Christiaan
Nijman, Maiïska Brinkeiïnk, Freek de
Klein, Dann Vredenberg, Annelicn
Bosma en Bram Bosma.

Zwemvaardigheid II: Miranda Beeftink,
Leone Slutter, Aniek van Langen,
Martine Dijkman, Hanneke Kamphuis,
Nienke Grievink, Vera van Bemmel,
Ingrid Havenga, Rianne Brummelman.
Zwemvaardigheid III: Joyce Krajen-
brink, Annie Vredenberg, Bram Bosma,
Annelien Bosma, Jorien Ringlever en
Inge Bokkers.

Bij de volwassenen werden afgelopen
week de volgende diploma's gehaald:
"A" diploma: Peter Vrenberg en H.J.
Nijman. Diploma "B": Joke Wullink.
Basisdiploma Mirjam Heuvelink, Anja
Brummelman, Martine Letferie,
Wilma Hebbink, Hermien Bosma, Ina
Dijkman en Joke Wullink. Voor zwcm-
vaardigheid III slaagden Henna Vrugt
en Ina Vreeman.

Eigen kledinglijn voor
medewerkers
van ABN AMRO Bank
Met ingang van l september steekt de
ABN AMRO 7.500 medewerkers in de
ABN AMRO Allure C Actie. Deze eer-
ste eigen kledinglijn ron de bank moet
voor een professionele, representatieve
uitstraling en duidelijke herkenbaar-
heid zorgen. De bank wil één gezicht
naar de markt tonc^^n tevens haar
streven om zo klantgmcht mogelijk te

handelen onderstrepen.
Eén van de sterke punten van de col-
lectie is het grote aantal combinatie-
mogelijkheden. Iedere medewerker
kan zelf zijn of haar kledingpakkct
naar eigen inzicht en voorkeur samen-
stellen. Dit biedt de medewerker de
mogelijkheid om de individuele smaak
tot uitdrukking te laten koi^fci en de
eigen persoonlijkheid te benTOrukken.
De collectie voorziet eveneens in kle-
ding voor aanstaande moeders. Voor
hen zijn speciale rokken en pantalons
beschikbaar. De kleuren vaii de kle-
dinglijn - camel, donkergroe^^i antra
ciet - zijn afgeleid van die van de ABN

AMRO huisstijl, het bekende groen en
geel. De samenstelling van de Allure
Collectie is met hulp van een kleding-
commissie totstandgekomen. Met in-
spraak van deze commissie, gevormd
door vertegenwoordigers uit ABN-
AMRO kantoren, heeft ontwerpster
Astrid Ras uit Laren de collectie sa-
mengesteld. De produktie van de kfe-
ding vindt plaats bij Kattenburg
Uniforcé Rotterdam.

De medewerkers van het kantoor in
Vorden zijn vanaf l september ook ge-
kleed volgens de nieuwe collectie en
zijn u graag, als vanouds, van dienst.

Op vrijdag 29 augustus werd het
zwemseizoen 1997 afgesloten door
de ochtendzwemmers. Enkele van
deze sportievelinge, leden van het
Genootschap der Gechloreerde
Badjas, organiseerden een zwemont-
bijt. Op de foto ziet u het
Genootschap in het zwembad genie-
ten van een ochtendkrantje, verse
jus d'orange, en gebakken "bacon
(sponsored by Dick Vlogman) and eg-
gs (gelegd door Gerrit Vlogman)".
De zwemmers hebben ieder zo hun ci-

: ' l

gen doel met dit ochtend zwemmen.
Neem bijvoorbeeld Ab-you'll neverswimm
ulonc'-Hartelman, hij is maar liefst 15 kg
afgevallen dit seizoen. Theo Derksen
traint zijn long inhoud ten behoeve van
zijn saxofoonspel, waarmee hij het zwe-
montbijt van vrolijke muziek voorzag.
De zwemmers hebben zo hun vaste ba-
nen, Hans Brinkman zwemt meestal op
baan 4, J i m Heersink op baan 2 én 3,
etc. Dat zwemmen gezond is ervaart het
Genootschap iedere dag weer, getuige
bijvoorbeeld het (helaas ietwat uitdei-

v i ""•" * m ' \ ' • \-' ^m^mm

ende) "corpus magnificus" van Harrie
Huusken die er speciaal voor uit
Zutphen komt. Zij hopen dan ook dat
het Zwembadbestuur ook de komende
jaren de ochtend-openstelling zal hand-
haven. Misschien dat er dan nog meer
ochtendzwemmers(ters) bijkomen. Het
liefst overigens na half acht, anders
wordt het haast te druk om zeven uur,
aldus het Genootschap.



KOMT U OOK BRIDGEN BIJ

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

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

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

Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Angelique Hoefsloot, tel. (0575) 46 22 13 of
Hans Dekker, tel. ( 0 5 7 5 ) 5 5 3 9 1 1

In Ruurlo starten binnenkort
weer de cursussen

Parapsychologie
door TON OSKAM / paragnost

Vrijblijvende info, tel. (0573) 45 11 00

Je hoort er steeds

meer van . -^

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

DE HELE MAAND SEPTEMBER
Bij aankoop van een: AANBIEDINu

volledig abonnement = 8,20 per week 425,-
gratis racket "forza" of 20% korting op een ander racket
gratis squashbal
gratis 2 squashlessen van een professionele trainer

dag abonnement = 4,20 per week 225-

gratis racket "forza" of 20% korting op een ander racket
gratis squashbal
gratis l mtroles van een professionele squashleraar

student abonnement 150,-
gratis racket "forza" of 20% korting op een ander racket
gratis squashbal

l jaar onbeperkt squashen

Bel of kom langs
en Probeer het een keer!!/ Overweg 18

\ / 7251JSVorden
V tel. 0575 551844 internet:

www.tref.n
Gelegen achter het station e-maii

fschap-west/squashvorden
b@tref.nl

Topos parketvloeren worden zwevend gelegd en
zijn direct klaar voor gebruik.
Er is al een Topos houtvloer v.a. f 69.- mtr.2
•̂H /B\ *

De houtvloer
met méér
wooncomfort
en een luxere
uitstraling
Topos Parket is er in
verschillende houtsoorten.
Edelhoutfineer verzegeld
met een extreem slijtvast
en bijzonder milieuvrien-
delijk oppervlak (l 00%
oplosmiadelvrij) tonen de
natuurlijke houttinten in
hun volle pracht en zorgen
met een zijdezachte glans
voor een harmonische

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

BOUWPLANNEN

- vrijstaande woningen

- dubbele woningen

- i.o.m. architekt alle wensen uitvoerbaar

- vraag gerust vrijblijvend informatie

bouwbedrijf de eendracht v.o.f.
molenenk 22
7255 AX hengelo gld.
tel. (0575) 46 29 93

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT

SLGIJ31



Sport- en GezondheidStudio opent 15 september haar deuren:

Mirjam van der List-Bos doet mee aan World Transplant Games: ATlPIIWP

V\/ A %Ew*J!UV» mJÊ WW V» A U*9 IV»* AlUUl lAVULAUJL&V.

1TI

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

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

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

Van 29 september tot en met 5 okto-
ber worden voor de elfde keer de
World Transplant Games gehouden.
Dit jaar worden deze wereldspelen
gehouden in het Australische Syd-
ney. Het gaat hier om de sportwed-
strijden voor nier-, hart-, lever-,
long- en pancreasgetraiiplanteer-
den. Via selectiewedstrijden is er
een Nederlands team gevormd van
dertig sporters die op 24 september
naar Sydney vertrekken. Onder hen
de Vordense zwemster Mirjam van
der List.

Mirjam van der List heeft in totaal al
zes keer meegedaan aan de World
Transplant Games. Sinds zestien jaar
heeft ze een donornier en zwemmen is
haar favoriete sport. Ze heeft hier al di-
verse medailles mee binnengehaald. In
de zomer traint Van der List meestal in
zwembad In de Dennen.
Het hoofddoel van deze spelen is om
de buitenwereld te laten zien, wat er
weer mogelijk is na het krijgen van een

donororgaan en hoPbelangrijk het is
om een donorcodicil bij je te dragen. Er
is nog altijd een tekort aan donororga-
nen. Er sterven zelfs mensen die op de
transplantatie-wac^|st staan. Omdat
Mirjam van der LisflB gelukkig is met
haar succesvolle transplantatie, wil ze
graag dat haar lotgenoten ook een
kans krijgen. Vandaar dat zij via de
sport dit onder de aandacht wil bren-
gen. Van der List: "Door te zwemmen
wordt de kans op infecties kleiner en
de weerstand groter. Je bent minder
gauw ziek en het zwemmen is goed te-
gen bijvoorbeeld botontkalking en ho-
ge bloeddruk. Maar dit geldt voor ie-
dereen. Eigenlijk zouden veel meer
mensen naar het prachtige zwembad
in Vorden moeten komen. Het is per
slot van rekening voor hun eigen best-
wil". Met spanning gaat het
Nederlandse team de concurrentie aan
met getransplantcerdcn over de hele
wereld. Als het aan Mirjam van der List
ligt, komt ze weer met een mediaillc
thuis in oktober.

Opnieuw veel belangstelling bij
'Vorden zingt'
Afgelopen zondagavond 31 augus-
tus was er in de Dorpskerk weer
*Vorden zingt'. Op het programma
stonden samenzangliederen af-
komstig uit diverse bundels. Al deze
liederen waren de afgelopen tijd op
verzoek binnengekomen bij de
Interkerkelijke Evangelisatiecom-
missie die de organisatie van Vor-
den zingt' in handen heeft.

Ook nu was de opkomst weer bijzonder
groot. In de gehele regio geniet dit
zanggebeuren inmiddels ook grote be-
kendheid getuige het feit dat er tot uit
de wijde omgeving velen speciaal hier-
voor naar de Vordense Dorpskerk ko-
men. Opvallend is dat mensen met een
heel verschillende (kerkelijke) achter-
grond zich thuisvoelen bij 'Vorden
zingt'.
Ook worden er na afloop heel wat cas-

settebandjes besteld om het nog eens
weer te horen of om cadeau te doen zo-
als bij een verjaardag. Sommige band-
jes gaan naar diverse landen verspreid
over de hele wereld.
De samenzang stond onder leiding van
organist dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn
die op uiterst vakkundige wijze het
fraaie Lohmann-orgel van de Vordense
Dorpskerk bespeelde en aan het geheel
een extra feestelijk tintje wist te geven.
Dominee M. Berg uit Barchem hield
een korte overdenking over het thema:
Weet u waar u het zoeken moet? over
dat Jezus ons uitnodigd ons heil bij
Hem te zoeken, bij Wie wij werkelijk
rust en vrede kunnen vinden voor ons
leven.
De eerstvolgende 'Vorden zingt' zal
worden gehouden op zondagavond 26
oktober. Voor informatie kan men bel-
len (0575) 551658.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
CIKIIMCUtHGUDt*
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Biej orfs
in d'n Achterhoek
'k Hadde al wel 's cheurd dat ze in Wichem van opschietn heeln, maor dat
zee zo haöstig anelcg waarn ha'k neet edach. Zes of zeuven kogels waarn d'r
maor neudig umme de vogel van de stake te kriegen. Hoe 't kan mag joost
wetn. Meschien een slimme streek van de maker?. Of kwam 't gewoon deur
de dreugte en zee vcgctn hadn de vogel op tied water te geven.

Dat t'r nao tied elot mos wodn'was wel een betjen sneu veur de schutter die
de vogel d'r af plearn. Maor jao, regels bunt emaakt umme d'r ow an te
holn. Wietcrs was in Wichem alles weer goed opezet. Jammer dat ze biej
wat evenementen las hadn van de reagen, reagen waor 'n ander weer met
smart op zat te wachten. En zo blif t'r altied wat te matteln in de weald.

Zee hebt in ieder geval weer volle luu vermaakt. Volle luu waarn d'r ok
vegange zondagmeddag in 't Voddense dorp op de bene. At de winkeliers
naovcnant vekoch heb, zit 't wal goed. De grote trekker was natuurlijk de
"country living fair" op de kasteclweide. At daor de res van de dage zovölle
volk kump, kont ze d'r. wel met uut.

Wiej hadn d'r ok nog hen ewild maor daor 's niks van ekommen. Teminste
neet dizzen zondag. Umda'w wel 's vaker samen gaot ginge wiej eers biej
Toon van de Spitsmocs langs. Toon en Riek zatn achter 't huus onder 't
afdak in 't zunnekcn.
"Heb iejluu zinne urn met te gaon nao de kasteel weide?", "Now nee, daor
gao'w neet met hen". "Wo'j nao de Lindse möllc soms, nao 't cabaret van
Besselink c.s.?".
"Ok dat neet en wieters is 't mien gin vier tientjes weerd, want dat bun'k
kwiet a'k Riek ok metnemme. A'k 't zelfde grei in de winkel bekieke kost 't
mien niks".
"Maor daor is ok nog wat met peerde en zo te doen". "Dat ha'k veur drie
wekke met de koetsendag ok nog ezien en veur heel wat minder geld".

"En danderbiej: 't was neet bepaold bedoeld veur vekantiegangers en dag-
jesmensen ston d'r in de krante. Meer veur luu met een tesse vol geld. En
daor heure wiej neet biej. Gao t'r maor biej zitn dan drinke wiej een pilsjen
samen. En dan gaot iejluu d'r vanwekke maor nao toe a'j nog zinne hebt".

Vandaor da'w deur Toon zien ideeën d'r nog niks van ezien hebt. Maor wat
neet is kan nog kommen, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



BRONKHORSTER KERMIS
Dansen in de feesttent

bij café restaurant
„'t Wapen van Bronkhorst"

Donderdag 4 september
m.m.v. "The Spitfires"

Vrijdag 5 september
m.m.v. "Mix"

Aanvang beide avonden 20.30 uur.

HELP ONS
ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

GELRE
organiseert

Vordens
Klootschiettoernooi

op zondag 14 september

Voor dames/heren/gemengd en jeugdteams.

Start: 't Proathuus in Linde om 13.30 uur.

Opgave/inlichting vóór 11 september, W. Zieverink,
tel. 55 1932.

Optocht Wichmond-Vierakker trekt veel bezoekers

Broekweg winnaar optocht Wichmond
De optocht in Vierakker-Wichmond
is toch elke keer weer het hoogte-
punt van het jaarlijkse Oranjefeest.
Zo ook afgelopen zaterdag. Vele
mensen waren naar Wichmond ge-
komen om de vijftien wagens te be-
kijken. Verder deden er vijf muziek-
korpsen mee en diverse loopgroe-
pen. Ook de jeugd was goed verte-
genwoordigd. Voor de jury was het
geen gemakkelijke taak om de wa-
gens te beoordelen. De Broekweg
met het piratenschip werd uiteinde-
lijk als winnaar uitgeroepen. De
Hackforterweg met Asterix eindig-
de op de tweede plaats. De derde
plaats was voor de bewoners die aan
het achterste gedeelte van de
Lankhorsterstraat wonen.

Het Oranjefeest Vierakker-Wichmond
ging op zaterdag 23 augustus van start
met het traditionele vogelschieten. Na
loting werd Tonny Looman uit
Vierakkcr uitgeroepen tot de nieuwe
koning. Op zondag 24 augustus stond
er een oricntcringsrit op het program-
ma. Hier deden in totaal 304 mensen
aan mee.

Verder werd op dinsdagavond 26 au-
gustus in de feesttent een spectaculair
Oranjespel gehouden. Zestien teams
moesten door middel van allerlei spel-
letjes en een theorieronde uitmaken

wie de handigste en slimste inwoners
van Vierakker-Wichmond zijn. Het

team De Wogt eindigde als eerste ge-
volgd door het team van de Beeklaan.

Spelleider was Joop Bouwmeester.
Op woensdag 27 agustus stond de 22e

Ronde van Wicmond. Evenals de twee
afgelopen jaren werd deze wedstrijd in
de stromende regen verreden. Toch
deed Rudi Peters uit Wichmond weer
goede zaken tijdens deze race. In de
race voor cyclosportieven en veteranen
eindigde hij op een achtste plaats en
pakte hij weer punten voor het Wugo-
klassement. De zege bij de veteranen
kan Rudi Peters uit Wichmond bijna
niet meer ontgaan, aangezien Jaap
Brouwer - de nummer twee in het klas-
sement - vorige week woensdag moest
afstappen. De Ronde van Wichmond
bij de cyclosportieven en veteranen
werd overigens gewonnen door Marcel
Alma. De Nederlands kampioen bij de
cyclosportieven boekte hiermee zijn
28e overwinning van dit seizoen.
Op donderdag 28 augustus was er in
het Ludgerusgebouw een feestavond
voor de bejaarden. Tijdens deze avond
werd door de Deldense toneelvereni-
ging het toneelstuk "Wat een peerde-
spul" opgevoerd. Op vrijdag 29 augus-
tus was er voor de jeugd een spelletjes-
middag op het feestterrein en 's avonds
gingen de voetjes van de vloer met
dans- en showorkest Lyberty.

Hoogtepunt van het Oranjefeest in
Vierakker-Wichmond was natuurlijk
weer de optocht op zaterdag 30 augus-
tus. Het feest werd op zondag 31 agus-
tus afgesloten met de traditionele
Oranjcloop en spelletjesmiddag van SV
Sociï.



Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden heeft de komende
maanden weer tal van activiteiten op
het programma staan. Op dinsdag 9
september wordt gestart met een fiets-
tocht naar Lochem, waar een bezoek
wordt gebracht aan het herdenkings-
bordenmuscum en aan de synagoge.
Woensdag 10 september is is de afde-
ling Varsseveld van het IVN te gast met
het thema "onze wegbermen". Deze
avond wordt gehouden in zaal de
Herberg.
Op maandag 29 september wordt er
door de agrarische commisisie een ex-
cursie georganiseerd naar Duitsland.
In het kader van het W.C.L. wordt dan
een bezoek gebracht aan het
Landfrauenservice Borken-Coesfeld.
Dinsdag 30 september wordt een kof-
fïemiddag in het Dorpscentrum ge-
houden. De heer Kuiperij uit Doe-
tinchem zal vertellen over het werk
van "de Zonnebloem". In oktober zal de
Coberco te gast zijn en in november
Arie Ribbers van Omroep Gelderland.

*• Tevens staan er dit seizoen diverse ex-
cursies op het programma zoals naar
het Zuiveringsschap en de Slibverwer-
king in Zutphen, het nieuwe WOG be-
drijf en pompstation in Eibergen en
kasteel Canncnburg in kerstsfeer. Ook
op creatief gebied is er van alles te
doen. Er is een cursus smockwerk,
brooddeegfigurcn, en wenskaarten
maken en een doemiddag voor de Kerst
met het maken van bloemen van ser-
vetten.Verder kan men meedoen met
volksdansen, kegelen, de tuinclub, de
leeskring en de Engelse lessen.

E N D A
SEPTEMBER
Iedere dag:

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

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

1 t/m 4 Country Living bij Kasteel
Vorden

2 HVG Linde Excursie naar Brei-
fabriek

2 HVG Vorden Excursie naar Brei-
fabriek

3 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

3 HVG Linde voorlichtingsavond
Slachtofferhulp

6 Bosfeest Kranenburg
9 ANBO Fietstochtdag vertrek v.a.

Kerkplein info 551874
9 NBvP Fietstocht
9 KBO Soosmiddag

10 KBO IVN Varsseveld
10 ANBO Klootschieten bij 't Olde

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

den
17 HVG Dorp Practische mensenken-

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

Lettink
18 HVG Wildcnborch Bingo
19 ANBO ontspanningsmiddag met

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

Lettink
24 Welfare najaarscontact middag

Wehme
25 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Volksfeest fietstocht
26 Volksfeest Linde Vogelschietcn
27 Volksfeest Linde Volksspelcn en

dansen
28 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrijd

Vorden/Hengelo
29 NBvP Excursie Duitsland
30 NBvP Koffiemiddag Zonnebloem

M o t o r s p o r t
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert in het
weekend van 5 tot en met 7 september
een internationaal toertreffen voor 40
plussers. Voor dit motorgebeuren heb-
ben zich nu al reeds 65 rijders inge-
schreven. Onder hen Belgen en
Engelsen. De meeste deelnemers ko-
men evenwel uit Nederland. De eerste
deelnemers aan dit treffen worden in
de loop van vrijdagmiddag verwacht,
terwijl een aantal zaterdagmorgen zal
arriveren. Het gezelschap wordt onder-
gebracht (kamperen) op de akkomoda-
tie van de Vordense touwtrekvereni-
ging aan de Ruurloseweg.
Vrijdagavond is er in "Het Wapen van
het Medler" een gezellig samenzijn ge-
pland. Daar zal zaterdagavond ook
Worden gedineerd met aansluitend
een dansavond. Voor zaterdagmiddag
is een toertocht uitgeschreven met een
lengte van 80 kilometer. De tocht voert
de deelnemers door de Achterhoek
met halverwege een pauze in de omge-
ving van s' Heerenberg. Zondagmorgen
7 september wordt begonnen met een
gezamenlijk ontbijt, waarna voor de
liefhebbers een wedstrijd klootschie-
ten op het programma staat. In de loop
van zondagmiddag vertrekken de deel-
nemers aan dit in^fciationale treffen
weer huiswaarts. ^^
Zaterdagmiddag 6 september wordt er
op het militaire oefenterrein "Het
Groote Veld", gelegen tussen Vorden en
Lochem, de jaarl^^e uitwisselings-
cross verreden. De OTganisatie hiervan
is in handen van de Vordense motor-
club "De Graafschaprijders". Aan deze
cross wordt door een flink aantal clubs
uit de "buurt" meegedaan zoals bij-
voorbeeld de clubs uit Lochem,
Harfsen, Borculo, Ruurlo en Vorden.
Met uitzondering van de zijspannen
komen alle klassen aan de start. Om de
coureurs zoveel mogelijk rijgenot te
willen bieden start de training reeds
om half tien. Voor de kleine middag-
pauze worden 4 klassen de baan opge-
stuurd voor hun eerste manche. Na de
pauze wordt het resterende program-
ma dan afgewerkt. Voor de organisatie
is heel wat werk aan de "winkel".
Vrijdagmiddag wordt reeds begonnen
met het uitzetten van het circuit. De
catering-tent, j urywagens,toiletten
moeten naar het Groote Veld worden
versleept. Vervolgens moet de baan uit-
gezet en "afgelint" worden, kussens
aanbrengen, starthekken leggen, ten-
ten plaatsen. Kortom er komt heel wat
bij kijken alvorens de ruim 200 cou-
reurs van start kunnen.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden namen afge-
lopen weekend met hun duiven deel
aan een wedvlucht vanaf Tcssenderloo
over een afstand van bijna 140 kilome-
ter. Dé uitslag was als volgt: C.
Bruinsma l, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 20; Maria
Olieslager 2, 12, 16; A.A. Jurriens 3, 19;
A en A Winkels 10, 13; Roy Eykelkamp
11; H.A. Eykelkamp 14; H.E. Pasman 15;
C.C. Goedhart 18.

Z w e m m e n
Aangemoedigd door enthousiaste va-
ders, moeders en verdere familieleden
vonden zaterdagmiddag in het
Vordense zwembad "In de Dennen" de
open Vordense zwemkampioenschap-

pen plaats. Er waren in totaal 35 deel-
nemers die elkaar het leven behoorlijk
"zuur" maakten. Na afloop van de wed-
strijden werden de deelnemers naar
het terras van het zwembad gediri-
geerd. Daar had het badpersoneel een
podium neergezet waarbij de num-
mers l, 2 en 3 enthousiast werden toe-
gejuichd.
De uitslagen waren als volgt: meisjes
tot en met 10 jaar 25 meter vrije slag: l
Nienke Wellerweerd, 2 Annelies
Lotterman, 3 Marjolein Pennings.
Jongens t/m 10 jaar 25 meter vrije slag:
l Jeroen Ringlever, 2 Torn van Bemmel,
3 Tim Uenk. Jongens en meisjes t/m 13
jaar 50 meter vrije slag: l Anke
Nieuwenhuiz, 2 Sanne Gommers, 3
Minke Hartman. Dames 14 jaar en ou-
der 50 meter vrije slag: l Danielle
Westenbroek, 2 Mirjam v.d. List, 3
Marian van Vleuten.
Heren 14 jaar en ouder 50 meter vrije
slag: l Gerrit van Bemmel, 2 Rinus
Brandwacht, 3 Ton van Vleuten.
Tot slot van de kampioenschappen
stond er een familie- estafette op het
programma. De deelnemende teams
bestonden uit vier personen (vader,
moeder en 2 kinderen) of bijvoorbeeld
uit een ouder en drie kinderen. De fa-
milie Kamphuis toonde zich net als in
1996 de beste en kwam daardoor de-
finitief in het bezit van de i^kclbcker.
Op de tweede plaats eindigde de fami-
lie Ringlever. De familie van Bcmmel-
B rand wacht werd derde. De prijswin-
naars ontvingen deze middag een me-
daille, terwijl alle deelnem^^een boe-
ketje rozen kregen overhar^fd.
In de morgenuren slaagden in het
zwembad 73 personen voor een zwenv
diploma. In totaal hebben dit zomer-
seizoen in Vorden 217 personen een
zwemdiploma behaald.

Voetbal
Mariënvelde l - Vorden l (Beker)
De eerste helft had Vorden een licht
veld overwicht. In de beginfase gaf
Dick Smit een zuivere dieptepass op
Hugo van Ditshuizen. Hugo omspeelde
de doelman en zette Vorden op een 0-1
voorsprong. Na de theepauze kreeg
Vorden meer ruimte. In de 60e minuut
kopte Dennis Wentink vanuit een cor-
ner raak: 0-2.
Even later scoorde Ronald Visser: 0-3.
In het laatste kwartier scoorde Mark
van der Linden nog 2x en scoorde
Mariënvelde lx. Zodat Vorden met een
5-1 overwinning naar huis toe ging.
Op dinsdagavond 2 september speelt
Vorden de laatste bekerwedstrijd uit de
poule. Op het programma staat de
thuiswedstrijd tegen KSV.
Zondag begint de competitie en moet
Vorden in Apeldoorn aantreden tegen
ZW.

Programma zondag 7 september
ZW l - Vorden 1; Hector 2 - Vorden 2;
Ruurlo 4 - Vorden 3; Vorden 4 - Gorssel
3; Vorden 5 - Steenderen 4; Vorden 6 -
Dicrense Boys 5.

Bekerwedstrijden woensdag 3
september
Warnsveld Al - Vorden Al; Vorden BI -
WHCZ BI; Socii Cl -Vorden Cl.

Programma S.V. Ratti
Zaterdag 6 september:
Go Ahead D A2 - Ratti Al; Ratti Cl -
Rietmolen Cl; Ratti Dl - Diepenheim
Dl; Witkampers F2 - Ratti Fl; Ratti F2 -
Diepenheim F2; WHCZ 8 - Ratti 5 (zat.)

Zondag 7 september:
Ratti l - Wolfersveen l; Gorssel 5 - Ratti
3; Erica '76 10 - Ratti 4; Ratti l (da.) - V
en L 1.

Dammen
Op vrijdag 22 augustus is de damclub
in Vorden begonnen met het nieuwe
seizoen. De eerste avond stond in het
teken van de spieren losmaken. In een
ontspannen sfeer werden er een aantal
partijen gespeeld tussen spelers van
een gelijkwaardig niveau. Per speler
had men slechts een bedenktijd van 20
minuten voor de hele partij. Normaal
heb je twee uur de tijd dus dat bete-
kent datje snel moet handelen. Anders
verlies je op tijd.
Gezien de grote opkomst van 19 perso-
nen was deze eerste clubavond een
groot succes. Er werden leuke partijen
gespeeld en tussendoor kon iedereen
even bijpraten over de vakantie.
Gezelligheid was dus troef en het re-
sultaat stond op de tweede plaats.

In de bondscompetitie komt de dam-
club, voor het eerst in zijn lange be-
staan, uit met twee tientallen op lan-
delijk niveau. Het eerste team speelt al
weer een aantal jaren op het aller-
hoogste niveau, de landelijke hoofd-
klasse. Daaronder zit de eerste en de
tweede klasse. En in de tweede klasse
gaat komend seizoen het tweede team
acteren.
Ter voorbereiding op een nieuw en
zwaar seizoen worden er twee oefen-
wedstrijden gespeeld. De eerste was af-
gelopen zaterdag. Voor het eerste team
stond er een kloksimultaan op het pro-
gramma tegen de kopman van het
team: internationaal grootmeester
Hendrik van der Zee. In deze wedstrijd-
vorm neemt Hendrik van der Zee het
op tegen meerdere spelers tegelijk, in
dit geval zeven spelers van het'eerste
team. Om het moeilijker te maken,
vooral voor de simultaan-gever, wordt
er gespeeld op de klok met een nor-
maal speeltempo van 50 zetten in 2
uur per speler per partij. De simul-
taangever heeft dus 4 uur voor 7 partij-
en.
Met het verstrijken van de 4 uur neemt
de spanning toe en moet Hendrik van
bord naar bord vliegen. Onderweg
heeft hij Henk Hoekman vakkundig in-
gemetseld, zodat deze de vlag al heeft
gestreken. Op de andere 6 borden stuit
Hendrik op zware tegenstand. Onder
druk van de tijd en het slopende heen
en weer geren, moet hij een aantal re-
mises toestaan. Hij weet alleen nog te
winnen van Theo Berends. Remises wa-
ren er voor Henk Ruesink, Nina
Jankoskaja, Gerrit Wassink, Gerrit
Boom en Henk Grotenhuis ten Harkel.
Het tweede team speelde op hetzelfde
moment een vriendschappelijke wed-
strijd tegen Paasbos uit Nijkerk. Helaas
had de tegenstander een aantal basis-
spelers thuis moeten laten, waardoor
zij niet echt partij konden geven (15-3).
Het werd meer een kat en muis spelle-
tje dat duidelijk tot uiting kwam in de
uitslag. Alleen aan de eerste borden
was er sprake van spanning. Typerend
was de opmerking van één van de lage-
re bordspelers van onze gasten: "Wat
vier uur voor de hele partij? Dan is
mijn hele zaterdag naar de knoppen!"
De volgende oefenwedstrijd is tegen
damclub DIOS Eibergen op zaterdag 6
september in het Dorpscentrum in
Vorden.



HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 19 61
(O575) 55 16 73
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg l/orden

V o l k s u n i v e r s i t e i t

Zutphen e.o.

Open Dag
Informatie over

activiteiten
ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Burgerzaal 12.00-16.00 uur
Lange Hofstraat, Zutphen

l
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Gaat u verhuizen of uw huis
opnieuw inrichten? Helmink
heeft altijd de laatste wooni-
deeën, van modern tot klas-
siek. Met ruim aandacht voor
slaapkamers, tapijt, woning-
en bedtextiel. Plus een grote
collectie decoratieve accessoi-
res. En ook nog aantrekkelijke
prijzen! Kijkt u maar...
Uit on&e folder:
LEREN BANKSTEL
Div. kleuren.

SALONTAFEL
Massief eiken

WANDKAST
Massief eiken

TV-HOEKKAST
Massief eiken

3999,-
9

3595,-
1075,-

EETHpEK
Massief grenen tafel,
140x90x76 cm

r- 699.-
tek in 160o[190cm lang.

*r"\\ —*T-»fc.

Zeer aparte stielen, metaal
met (s te rk) r ie t . Per s tuk

154.-

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Helmink heeft de middelen in
huis voor gerieflijk slaapcom-
fort. Onze slaapkamerafdeling
biedt een riante keus in ledi-
kanten, beclhodetus. matrassen.
cm bedtextiel.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

r
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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Slaapkamers

Opruiming allerlaatste
showroommödi

LEDIKANT
eiken blank patine
1 60 x 200 cm

- nu

LEDIKANT
MDF wit
180x210 cm ̂ ^
Normaal l . 59 5,- nu

LEDIKANT
Geloogd grenen
1 60 x 200 cm ̂ -~
Normaal l .755,- nu

LEDIKANT
Grafiet/kersen
180 x 200 cm
Normaal 3. 1 60,- nu

1.075,-

795,-

875,-

1.580,-

LEDIKANT
MDF wit, deelbaar
180 x 200 cm ̂ ^
Normaal 3.680,- nu

LEDIKANT
MDF wit
180x200 cm ̂ ^
Normaal l .945,- nu

AUPING AURONDE
Kleur geel, 180 x 200 cm
Verstelbare bodems
Auping matrassen,
Normaal 5-125,- nu

WATERBED SOFTSIDE
180x210 cm -
Gestabiliseerd ̂ ^
Normaal 3.680,- nu

l .840,-

970,-

2.560,-

1.245,-
VOLLEDIGE GARANTIE • GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN

• OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

Lubbers
wonen &f slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.Telefoon (0575) 46 46 00

l

l

l

l

l

l

l

l
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Gezond afslanken betekent...
normaal eten en snoepen !!!

II
Beheer

Slank-klup
Een vertrouwde naam in heel Nederland

/
O 50
O • p.w.

Inschrijfgeld: ƒ 21,45
+ ƒ 8,50 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee cel
- Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
- Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Hengelo (Gld) Ons Huis Do. 19.00 u Els Dijs 0314-360605
Ruiirlo Café Keizerskroon Do. 18.45 u Miriam de Gier 0573-452838
Vorden Dorpscentrum Di. 18.45 u Bea Wassink 0573-453073

Onze kracht persoonlijke aandacht

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze ia enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor efn goed advies.

IHARMSEN
VAK^C>i[LDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00



ZOMERSE
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

calorie-arm en., goed voor 12 tot 14 royale punten

Yoghurt-Meloen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

nu voor maar f 14 g 5

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai f 7,50

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers
gemaakt met verse room en vers fruit en

geen conserveringsmiddelen.

Wegens enorm succes deze week nog de
Aardbeien- en Bosvruchten vlaai

voor maar f 8,50
deze zijn goed voor 6 punten

Roomboterkoek
volgens Oud-Hollands recept. Echt elke dag vers

voor f 450
» • • • • • • • • • • • • • • • • <

Heeft u onze Belgische Bollen
al eens geprobeerd?

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

Dinsdaa s BUDGET Da

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)

wassen

Toeslag blowen

Ge! & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

WimRiefel
Telefoon (OS7S) 52 93 6O

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt vanaf 5 september 1997 gedurende 6 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

maatschap H.L.H, en H.J.J.
Havekes
Lindeseweg 17
7251 NJ Vorden

adres van de inrichting: Lindeseweg 16 en 17

om: revisie-vergunning voor agrarische bedrijven met
vleesstieren en opfok-leghennen

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

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

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig 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^fcinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
StaWrPostbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 17 oktober 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king^anwel tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ninî Mt verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worcren gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 2 september 1997
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O65373O183

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-
besluit

Algemene wet bestuursrecht
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

liggen vanaf 5 september 1997 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Lasbedrijf H. te Velthuis
Ambachtsweg 14
7251 KW Vorden

adres van de inrichting: Ambachtsweg 14
om: revisie-vergunning voor een las-, constructie- en
montagebedrijf

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer G.J. Visschers
Galgengoorweg 6
7251 JH Vorden

adres van de inrichting: Galgengoorweg 6
om: revisie-vergunning voor een
agrarisch bedrijf met rundvee en fokvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelas ting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 oktober 1997.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

JVIondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
^jigebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
!e ter inzagelegging.

Datum: 2 september 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
/orden,

secretaris, de burgemeester,
"mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (doorkies num-
mers), fax. (0575) 55 74 44
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 4 september 1997 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van
Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan "Vorden-
Noord".

Dit plan maakt de bouw mogelijk van woningen in het
gebied ten noorden van de Mispelkampdijk tussen de
Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk tot
aan de Vierakkerse Laak.

Zij die tegen het plan bedenkingen hebben ingebracht
en zij die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste
of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kunnen gedurende de
termijn van ter-inzagelegging tegen de goedkeuring be-
roep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Vorden, 3 september 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
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