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Opening nieuwe brandweerkazerne:

Open Huis Brandweer
W E E K E N D D I E N S T E N

De brandweer in Vorden maakt al
weer twee maanden gebruik van de
nieuwe kazerne maar van een officië-
le opening is het nog niet gekomen.
Op vrijdag 11 september zal burge-
meester E.J.C. Kamerling samen met
commandant P. van Zanten de ope-
ningshandeling verrichten. Ook
wordt op deze dag het nieuwe hulp-
verleningsvoertuig in gebruik geno-
men. Ter gelegenheid van deze twee
heuglijke gebeurtenissen houdt de
brandweer zaterdag 12 september
een open huis in de nieuwe kazerne
aan de Rondweg 6 in Vorden.

Na vele jaren van voorbereiding en
maanden bouwen heeft het Vordense
korps de nieuwe kazerne aan de
Rondweg in gebruik genomen. De nieu-
we brandweerkazerne staat op de hoek
van de Strodijk en de Rondweg. De ka-
zerne aan de Nieuwstad voldeed niet
meer aan de eisen van deze tijd en bood
onvoldoende ruimte om de drie voertui-
gen te stallen. Het verbouw van dit ge
bouw werd te duur. Vandaar dat het ge-
meentebestuur besloot tot nieuwbouw.
Architectenbureau Boerman kreeg de
opdracht voor het ontwerpen van het ge

bouw en bouwbedrijf Van Wijnen was de
hoofdaannemer. De totale kosten voor de
nieuwbouw zijn ruim acht ton.
Tijdens het open huis op zaterdag 12 sep-
tember is iedereen in de gelegenheid de
nieuwe kazerne en het nieuwe hulpver-
leningsvoertuig te bezichtigen. Er wor-
den door de leden van het korps op deze
dag diverse demonstraties gegeven.
Omdat het nieuwe hulpverleningsvoer-
tuig in gebruik is genomen, ligt de na-
druk van de demonstraties op hulpverle
ningsinzetten. Zo wordt er een ongeval
in scène gezet waarbij alle aanwezige
hulpmiddelen en gereedschappen om
een slachtoffer uit een auto te bevrijden
worden gedemonstreerd. Ook zal te zien
zijn op welke wijze een koe uit een put
wordt gehaald.

Voor de jeugd bestaat er de mogelijkheid
mee te rijden in een echte brandweerau-
to en zijn er enkele waterspelen opge
steld. Op het terrein staan ook enkele po-
litievoertuigen en de hoogwerker van de
brandweer uit Zutphen opgesteld. Verder
wordt er Doorlichting gegeven over
brandwee^^^ventie en er staat een in-
formatiestand van de Brandwonden-
stichting.

Fietsdag Rotary
Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen
houdt zondag 20 september een fiets-
dag langs de acht kastelen van Vorden.
Het gaat hier om een geheel verzorgde
fietstocht van 35 kilometer. De deelne
mers krijgen ruimschoots informatie
over de kastelen die ze onderweg tegen
komen en bezoeken plaatsen die deze
fietstocht uniek maken. Op zeer be
zienswaardige plekken in de route
wordt de fietsers koffie en een lunch
aangeboden.
De opbrengst van de fietstocht is be
stemd voor een speelobject voor de
Anne Folkstra-school in Zutphen, een
school voor zeer moeilijk lerende kin-
deren. Deze speelvoorziening is een
uitbreiding van een project dat al eer-
der door de Rotaryclub gerealiseerd is.
Deelnemers voor deze fietstocht kun-
nen zich van te voren aanmelden bij
Joke van Kranenburg (55 40 66) of Jos
Herwers (46 22 44).

VOVSOjaar
Voor de speciale feestbijlage van
Weekblad Contact ter gelegenheid
van het 50-jarig jubileum van de
Vordense Ondernemersvereniging
kunnen nog tot en met donderdag 10
september advertenties en berichten
worden ingeleverd.

De redactie

Diapresentatie
De Vereniging Natuurmonumenten
verzorgt dinsdagavond 15 september
een diapresentatie in kasteel Hackfort
met als thema
'Land en volk van Oost-Nederland in
vroeger tijd'. Vanaf de late middeleeu-

wen heeft de mens een onuitwisbare
stempel gemikt op de ontwikkeling
van het landschap en op de daarin
voorkomende planten en dieren. Deze
lezing zal daar uitgebreid op ingaan.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijg-
baar bij de VVV.

Monumentendag
Zaterdag 12 september is het weer
Open Monumentendag in Nederland.
Ook in Vorden bestaat er de mogelijk-
heid om bij diverse monumenten een
kijkje te komen nemen. Er is zelfs een
speciale fietsroute uitgezet die de deel-
nemers langs de verschillende gebou-
wen leidt.
De start van de fietsroute is bij de VW
op het Marktplein in Vorden. De fiets-
tocht heeft een lengte van tien kilome-
ter. De deelnemers doen allereerst de
Nederlands Hervormde Kerk aan die
naast het VW kantoor gevestigd is.
Vervolgens bestaat er de mogelijkheid
om schildersbedrijf Van der Wal aan te
doen. Hier kan men een demonstratie
'glas in lood werk' bijwonen. Via de mo-
len op Het Hoge gaan de deelnemers
gaat de fietstocht naar kasteel
Hackfort en de daarbij behorende wa-
termolen. Na het overlijden van de
laatste bewoner is kasteel Hackfort met
alle bijbehorende boerderijen en grond
overgegaan in handen van de
Vereniging Natuurmonumenten. In
het kasteel zijn een aantal apparte-
menten en enkele ruimten voor cultu-
rele doeleinden ondergebracht. Slechts
een beperkt gedeelte van het kasteel is
te bezichtigen.
Ook smederij Oldenhave heeft zater-
dag 12 september haar deuren geo-
pend. Willem Oldenhave en zijn perso-
neel zullen op deze dag demonstraties
verzorgen van het smeden van voor-
werpen boven het smidsvuur. Tevens
kan men siersmeedwerk en restaura-
tiewerk bekijken. De open monumen-
tentocht eindigt bij kasteel Vorden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 sept. 10.00 uur ds. H. Westerink,
Bloemendienst; 19.00 uur Jongerendienst in de NH
kerk voorganger: ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 sept. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
startzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 sept. 10.00 uur ds. H.A. Speelman
Bloemendienst; 19.00 uur Jongerendienst in de
NH kerk ds. M. Beitier.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 12 sept. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 13 sept. 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 12 sept. 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 sept. 10.00 uur Woord-/Communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
13-14 sept: Pastoor J. Nijrolder, Baak. tel.: (0575) 44
1291.

Huisarts 12-13 september: dr. Haas,
Christinalaan 18, Tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die^iiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, ^Hie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
12-13 september: W.F. Haccou, Vorden. tel. (0575)
55 19 08. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag
en zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het S J b a L Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR m KI en: DKINGI-NI»; HULP
VAN:

POI.IHi: - AMBUI.ANCI - B K A N D U U R
Te h* f bon 112

POIITII: VORDI:N:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.jï.g. (055) 368 68 68
BRANDWI l R: das en nacht 112
AMBUI.ANCI:: da« en nacht 1 1 2

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-

leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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



AANBII DINGEN

Vlaaien vlgs Limburgs recept
in ruim 30 soorten

calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Appel-kaneel bavarois vlaai

f 15,95nu voor maar

Kersen-bavaroise vlaai
voor 6 punten

f8,05voor

Bananen soufflé's
'n tropische verrassing

dit weekend

5 halen = 4 betalen
Ze zijn er weer!

Roomboter-Amandel Speculaasjes

250 gram, van f 0,25 voor f5,50
Prokorn

'n heerlijk mals meergranenbrood
Puur natuur, dit proeft u!

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's

*" produktpresentaties

"• vergaderingen en congressen

•" besloten" diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0775) 54 54 54 / 5135 20
Fax: (oj7j) ji 35 oj
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

HOGEDRUKSPUIT
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
26 september

31 oktober - 28 november
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
f 77,50 p.p.

•ttTYRESTAURANT DE SMID
^^ Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Dagelijks werea snijbloemen

•
ran eigen land.

Volop keuze

vanaf f 2,50 per boeket
ook raio andere handge-

ikte snuisterijen

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

Woensdag 16 september

OPEN HUIS
Wij showen u die dag onze

najaars/winter mode '98
met vele nieuwe items in

stoffen en printen.
le show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

U bent van harte
welkom

Uw stoel en kopje
koffie staan klaar.

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 1235

Studentensteaks
Lekker snel, lekker voordelig

f 19- per 1OO gram

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnltzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUOAG nEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor F lj"~ per 100 gram!

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Boterhamworst
100 gram f Ij"

Pekelvlees
100 gram f 1,83

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f10,-
2 eigcngemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Karbonades
5 halen 4 betalen

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95
COMBI-VOORDEEL

4 saucijzen +
4 vlindervinken

f7,95samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

BLOEIVlAlTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 73 JAAR

„
? J

Kleding en
Klederdrachten
De tentoonstelling
wordt gehouden op
11,12 en 13 september
in het Dorpscentrum
te Vorden

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten 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/groente
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar, c. thema (kind.)
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier, e. wandstuk
8. Verenigingen/organisaties enz.
9. Thema (volwassenen)

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 10 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZUINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 10 sept. 19.30-22.00 uur / vr. 11 sept. 8.30-10.00 uur
Categorie 8 en 9: vr. 11 sept. 8.30-16.00 uur.

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 11 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 12 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 13 sept. 10.30-17.00 uur

PRIJSUITREIKING: zondag 13 sept. om 16.30 uur.

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

VERLOTING; De trekking vindt plaats op maandag 14 sept. om 19.30 uur in het
Dorpscentrum.



Een groot wonder,
een mensje teer en klein,
zorgt ervoor dat wij voortaan
met z'n drieën zijn.

Gerda Anniek
is de naam van onze dochter.

Anniek is op zaterdag 29 au-
gustus 1998 om 10.00 uur ge-
boren, weeg 3100 gram en is
50 cm lang.

Johan en Frieja
Hoogkamp

Holtslagweg 6A
7223 NA Baak
Tel. (0575) 44 17 71

Geboren
een toekomst
geborgen in dit kind
Geboren
een liefde
die ons oneindig bindt.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Maarten
Herman

3 september 1998

Herman, Mirjan
Peter en Maaike
Eskes-Paap

Kapel weg 14
7233 SC vlerakker
Tel. (0575) 44 14 34

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die hebben bijge-
dragen om ons 50-jarig hu-
welijksfeest tot een onverge-
telijke dag te maken.

Barend en D/na
Verkerk

Vorden, september 1998

Wij willen u hartelijk danken
voor alle blijken van medele-
ven na het overlijden van onze

MARTINUS KAMPHUIS

namens de familie
fam. Kamphuis
Vorden, september 1998

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particul ieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-
Vcrmelding brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten m reke-
ning gebracht Anonieme of
dubieu/e opgaven worden niet
geplaatst Telefonisch opgege-
ven Contact jes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst , de geplaatste ad-
vertent ie dient wel verrekend
te worden Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve p'.
sinq wel qratis herhaald.

• Te koop: hetelucht kachel
+ toebehoren f 400,-. (0575)
44 14 82

• Donkere meubels, keu-
kens en klokken worden
weer blank. Vraag vrijblijvend
inf. Corantiek / CB Renovatie.
Tevens het adres voor al uw
loogwerk en houtworm be-
handeling. Vakkundige res-
tauraties en lakwerkl Tel.
(0544) 46 39 54, mob.: 06-
55143833

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

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
ViZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft Robijn Dash Per-
sil Dixan 5,75 p. kilo. Nu óók
vaatwasmiddeli Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
530953

1918 1998

Op 15 september a.s. hoop ik

Antoon Helmink

mijn 80ste verjaardag te vieren
waarbij ik u van harte uitnodig.

Er is een Eucharistieviering uit dank-
baarheid om 15.30 uur in de R.K.
kerk, het Jebbink, te Vorden.

Daarna is er een receptie van 17.00
tot 18.30 uur in Bodega "'t Pantoffel-
tje", Dorpsstraat 34, Vorden.

B. v. Hackfortweg 22
7251 XC Vorden

Boven akkers, stad en land
mag je God nu loven;
zieke vogel, in Gods hand
vlieg omhoog, naar boven,
vlieg omhoog en vlieg voorgoed,
vlieg de vreugde tegemoet!

Omdat het leven haar te zwaar werd, heeft de Here
tot Zich genomen mijn lieve moeder

WILLEMINA ADRIANA HUPKES-
MAALDERINK

SINDS 1982 WEDUWE VAN L HUPKES

* 7 maart 1930
Warnsveld

14 september 1998
Vorden

Haar grootste wens was nog een keer op reis te
gaan, de dankbare herinneringen aan deze reizen
en aan de vele goede momenten bij haar of bij mij
zullen altijd blijven.

Amstelveen: m

Correspondentie-adres:
Mevrouw J.LW. Hupkes
De Vriendschap 42
1188 G L Amstelveen

Hupkes

Mama is opgebaard in (Waartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar u haar op dinsdag 8
september van 19.00 tot 19.30 uur kunt bezoeken.

De Dienst ter nagedachtenis zal worden gehouden
op woensdag 9 september om 12.00 uur in de N.H.
kerk te Vorden. Vooraf is er gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren.

De teraardebestelling zal plaatsvinden om ± 13.15
uur op de Algemene begraafplaats te Warnsveld.

Mama hield veel van bloemen.

Diegenen die geen kaart hebben ontvangen kun-
nen deze advertentie als zodanig beschouwen.

Heden is overleden onze lieve zus, schoonzus en
tante

MIEKE HUPKES-MAALDERINK
• 7-3-'30 t 4-9-'98

Henk en Riek Maalderink
Wim en Willy Hupkes
Neven en nichten

September 1998

Voor de fantastisch goede zorg en de liefdevolle
begeleiding in de laatste zo moeilijke tijd voor

MEVROUW MIEKE HUPKES

wil ik graag alle medewerkers inclusief de directie
van verzorgingshuis "De Wehme" te Vorden op-
recht danken!

Anke Hupkes

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
ons allen, is op 89-jarige leeftijd overleden onze lie-
ve moeder, groot- en overgrootmoeder

GEERTRUIDA GARDINA
WENNEKER-SMALLEGOOR

WEDUWE VAN EVERT JAN WENNEKER

Vorden: H.J. Kapper-Wenneker
DJ. Kapper

Vorden: J.W. Wenneker
C.A.A.M. Wenneker-van de Zande

Bemmel: A. Wenneker
M. Wenneker-te Winkel
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 5 september 1998
Verpleeghuis Zuytvenne

Correspondentie-adres:
J. W. Wenneker
De Stroet 9
7251 CP Vorden

Onze moeder en oma is opgebaard in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
10 september a.s. om 12.00 uur in de N.H. kerk te
Vorden, waarna aansluitend om 13.00 uur de ter-
aardebestelling zal plaatshebben op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal "De Herberg" te Vorden.

Voor aanvang van de rouwdienst is er van 11.40 -
11.55 uur gelegenheid tot afscheid nemen in ge-
noemde kerk

Heden is overleden onze zorgzame oma en oma-
oma

GARDINA
WENNEKER-SMALLEGOOR

RUST ZACHT

•
Gonny, Berri

Denny, Inge

Betsie, Redcep
EMra

Ineke, René
Caroline, Irene

Zutphen, 5 september 1998

Heden overleed zacht en kalm onze zuster,
schoonzuster en tante

GEERTRUIDA GARDINA
SMALLEGOOR

WEDUWE VAN E.J. WENNEKER

op de leeftijd van 89 jaar.

Warnsveld: H.E. Smallegoor-Kettelarij
Lochem: A.H. Klein Kranenbarg-Smallegoor
Vorden: H.W. Vruggink-Smallegoor

A.J. Vruggink

Vlerakker: J.W Smallegoor
Vorden: H. Smallegoor

vlerakker: M. Smallegoor
J. Smallegoor
Neven en nichten

Zutphen, 5 september 1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

• Te koop: Auping Auronde
seniorenbed, (90 x 200) met
verst, bodem, incl. matras,
z.g.a.n. vr.pr. f 1000,-. Tel.
(0575) 55 44 57

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

• Let op: 20 september
fietstocht oogstfeest Linde.
Dat mag je niet missen

• Lieve, niet rokende oppas
gezocht voor onze zoon van
2 jaar en verwacht tweede
(2e) kind, 3 dagen per week.
Tel. (0575) 57 25 45 na 18.30
uur

• Voor hobbyïst een stuk
groentetuin beschikbaar. Tel
55 36 40

• EHBO ver. Baak-Vierakker
organiseert bij voldoende
deelname eind september be-
gin oktober weer een cursus
en herhalingslessen. De cur-
sus is 16 avonden. Opgave en
inlichtingen Anny Schooltink
(0575) 44 14 46; Bertus Meijer
(0575) 44 20 64

• Om uit te proberen of ca-
deau te geven. 3 verschillen-
de soorten koffie (50 gram)
in geschenkverpakking. Indio
(goudmerk), Residentie (zil-
vermerk) en de pittige Kili-
manjaro. Deze maand voor
4,95. Wereldwinkel Vorden

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

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

SQUASH VORDEN
zoekt zaterdaghulp evL

voor do vrijdagavond

Reacties onder
tel.nr. (0575) 55 18 44

SCHAARPLATFORM

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant» RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



oRDEN

• Telefyon gemeente: (0575) 557474.

m Telefax gemeente: (0575) 55 74 44,

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
SJOtotJZOOuur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uut

UAvondopensteüingafd bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van eïke
maand^behalvemjuJi, van 1830tot 1930
uur (wijzigingen voorbehouden; zie de
publicaties in Gemeentebuüetin)

M Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester RJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11,00-12.00 uur
en volgens afspraak.

WethouderDJ. Mtdderge-Meuknbroek:
donderdag van 10,00 -11.00 uur en volgens
afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00-10.00 uur en volgens
a/spraak.

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

WQpeningstydmbÜdiotfieek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur,
vrijdag van 13JO tot 2030 uur,
zaterdag van 10.00 totl2<00 uur.

VONDOPENSTELLING OP 29
SEPTEMBER 1998

Op dinsdag 29 september 1998 is de afde-
ling bestuur, onderdeel burgerzaken ge-
opend voor alle lokethandelingen.

PEN MONUMENTENDAG OP
r ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1998

Zaterdag 12 september 1998 is het open
monumentendag. Ook in vorden zijn
dan diverse monumenten tussen 10.00
en 17.00 uurvoor bezichtiging geopend .
De Vereniging Oud Vorden heeft in sa-
menwerking met de gemeente een fïets-
route uitgezet, die u bij de VW op het
marktplein kunt afhalen.

project inventarisatie laanbomen opge
nomen. Doel van het project is het inven-
tariseren van laanbomen van particulie-
ren langs wegen buiten de bebouwde
kom van Vorden: wat staat waar? Van wie
is die boom? Hoe staat de boom erbij?

De volgende stap is het informeren van
eigenaren van bomen die onderhoud no-
dig hebben. De zogenaamde "pootge-
rechtigden" kunnen het onderhoud uit-
voeren of afstand doen van hun recht.
Goed onderhoud van bomen is noodza-
kelijk voor de veiligheid op de weg.

De provincie betaalt ƒ 26.000,—. De ge-
meente kost dit Qfiüiect ƒ 14.000,—.

H nr A B

H w n/rw
ITBREID1NG NATIONALE

HYPOTHEEKGARANTIE

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de overeenkomst
met de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen (deze stichting verstrekt hypo-
theekgaranties aan kopers van een wo-
ning) uit te breiden. Stemt de gemeente-
raad hiermee in dan is het voor woning-
eigenaren ook mogelijk om hypotheek-
garanties te krijgen voor een lening voor
het treffen van (achterstallig) onderhoud
aan woningen.

ERZIENING BESTEMMINGS-
PLANBUITENGEBIED

Burgemeester eifjbthouders vragen de
gemeenteraad een krediet van ƒ 145.000,-
voor het door een externe deskundige la-
ten opstellen van een herzien bestem-
mingsplan Buitengebied, dit project ge
beurt in samenwerking met de gemeen-
ten Hengelo en Steenderen.

fG

ROJECT INVENTARISATIE
LAANBOMEN

Voor het jaarprogramma waardevolle
cultuurlandschap "De Graafschap" is het

EMEENTERAAD STELT
"OVERLASTVERORDENING

HORECA" VAST

De gemeenteraad heeft op l september
1998 de "Overlastverordening horeca"
vastgesteld. Deze verordening beoogt de
vestiging van coffeeshops voor de ver-
koop van softdrugs tegen te gaan.
De verordening ligt vanaf heden voor ie-
dereen ter inzage en is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar. De Verorde-
ning treedt in weking op donderdag 10
september 1998.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 september 1998 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:

- uitbreiding Nationale Hypotheek Garantie;
- wijziging begroting 1998;
- waardevol cultuurlandschap de Graafschap - project inventarisatie laanbomen;
- bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost";
- herziening bestemmingpslan Buitengebied;
- bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg".

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is
één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agen-
da staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voor-
dat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 15 september
1998.
Op de agenda staat:
- waardevol cultuurlandschap de Graafschap - project inventarisatie laanbomen;
- bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost";
- herziening bestemmingpslan Buitengebied;
- bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg".

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 16
september 1998.
Op de agenda staat:
- uitbreiding nationale Hypotheek Garantie;
- wijziging begroting 1998;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit bestemmingsplan vast
te stellen. Nagenoeg al heUrachikbare industrieterrein is uitgegeven. Een aantal be-
drijven heeft belangstellÜ^petoond voor aankoop van industrieterrein. Burgemees-
ter en wethouders voeren een ambtshalve wijziging door om het mogelijk te maken
dat een bouwmarkt zich vestigt op het industrieterrein. Dit bedrijf heeft een groter
bouwblok nodig dan op de kaart is aangeven.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

Bouwvergunningen
plaats aanvrager

Vierakkersestraat- B. Pardijs
weg 45a, Vierakker

Sloopvergunning
plaats aanvrager

inhoud

bouwen woning met
bergruimte/carport

inhoud

vrijstelling

Kapelweg 12

Kapvergunning
plaats

Kerkhoflaan 11

JA van Hooijdonk slopen 2 schuren

aanvrager inhoud

Muller Vorden b.v. vellen ± 300 m2 bos-
plantsoen

Overige vergunningen
aanvrager

Linde

Veldwijk

Vorden

Vierakker

stjachttraining
voor gebruiks-
honden

st. Volksfeest
Linde

buurtvereniging
Veldwijk

vrienden van het
Fjordenpaard

inhoud

jachthondenproeven op 12 september en
3 oktober 1998 op het landgoed Wientjes-
voort

buurtfeest van 23 tot en met 26 september

buurtfeest op 11 en 12 september 1998,
tijdelijke verkeersmaatregel:
zaterdag 12 september van 10.00 tot
12.00 uur afsluiting van het Lekkebekje
en de van Lennepweg.

lange afstandsrit op 10 oktober 1998

J.F.T. Schoenaker plaatsen reclamebord bloemenverkoop

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



ESTEMMJNGSPLAN "OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG'

Dit bestemmingpslan heeft betrekking op gronden die bij het agrarisch bedrijf
Zelstweg 2 horen. Het is de bedoeling om de boomkwekerij aan de Ganzensteeg 5 en
de Hamsveldseweg 10 te saneren en op de gronden aan de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg te hervestigen. De bedrijfswoning van het te saneren agrarisch bedrijf
Zelstweg 2 kan hier ook komen, evenals de bedrijfswoning Kerkhoflaan 2.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert dit jaar een landelijk onderzoek uit
naar de woningbehoefte. Tussen nu en 31 december van dit jaar benadert het CBS
9.000 personen in de 13 gemeenten van de Regio Stedendriehoek telefonisch met vra-
gen over leefsituatie, woonsituatie en verhuisplannen. De uitkomsten van het onder-
zoek worden gebruikt om uitspraken te doen over de leefsituatie en de woningmarkt.

Om per gemeente in de Regio Stedendriehoek een beeld te krijgen van de lokale wo-
ningmarkt worden nog eens 8.000 enquêtes gehouden. Het onderzoek moet onder
meer zicht geven op de volgende vragen:

- zijn er in de Regio Stedendriehoek voldoende betaalbare woningen aanwezig zijn
voor huishoudens met een lager inkomen;

- aan welke woningen bestaat de komende jaren behoefte;

- waar moet op worden gelet bij het beheer van de bestaande woningvoorraad.

De gemeente Vorden stelt het op prijs als u aan dit onderzoek mee wilt werken.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF..

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

hl het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 11 september tot en met 8 oktober 1998 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer HJ. Pardijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden,
voor wijziging in het gebruik van de stallen, op het perceel Wildenborchseweg 7 te
Vorden;

Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

/W,1JZIGING GRENS BEBOUWDE KOM VORDEN

In verband met de uitbreiding van de kom Vorden met het plan Vorden-Noord heeft
de ge meenteraad op l september 1998 besloten om de grens van de bebouwde kom
als volgt vast te stellen:

te beginnen op de noordwestelijke hoek van het kruispunt Strodijk/Zutphenseweg, in
noordelijke richting langs de westzijde van de Zutphenseweg tot de Vierakkerselaak,
in oostelijke richting langs de zuidzijde en vervolgens in zuidelijke richting langs de
westzijde van de Vierakkerselaak tot de Mispelkampdijk, langs de noordzijde van de
Mispelkampdijk tot de spoorlijn Zutphen-winterswijk, langs de zuidwestzijde van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk, de west- en zuidwestzijde van de Almenseweg in
noordwestelijke richting over een afstand van 400 meter, langs de noordoostzijde van
de Almenseweg, de zuidoostzijde van de Van Lennepweg, de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg, de westzijde van de Kerkhoflaan en het verlengde daarvan in zuidelij-
ke richting tot aan de noordzijde van de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg, de noord-
zijde van de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg tot 30 meter voorbij de Enkweg, vervol-
gens de zuidzijde van de Ruurloseweg, de oost en zuidoostzijde van de Horsterkamp,
de noordoostzijde van de Rondweg tot de Deldenseweg, de zuidzijde van de Deldense-
weg in oostelijke richting over een afstand van 190 meter, vervolgens langs de noord-
zijde van de Deldenseweg in westelijke richting tot de Rondweg, langs de oostzijde
van de Rondweg in noordelijke richting tot de Strodijk, de noordzijde van de Strodijk
tot aan het beginpunt.

Bruudskoe in Linde

Vegange vri'jdag was f r wat besun-
ders an de hand in Linde. An de
Kostedeweg wel te vestaon. Gerrit
Uilenreef van de boerderi'je "De
Kostede" zol namelijk zaoterdag ga-
on trouwen met Marieke Hebbink
uut Hengel. Biej die geleagenheid zol
t bruudjen een bmudskoe metbren-
gen. Dizzen bmudskoe now wodn ve-
gange vri'jdag op "De Kostede" afele-
verd. Opehaald deur een paar nood-
naobers, die van t Hissink en de
Leopoldhoeve of a'j de namen wilt
wetn: Jan Kornegoor as eerste nao-
ber en Jan Bosch, as tweede naober.

Veur degene die d'r gin weet van hef;
noodnaobers bunt de (meestal 4) naoste
buurluu die in geval van trouweri'je,
sterfgeval of andere besundere dage de
eerste viole spolt. Dat wil zeggen dat zee
de boel regelt biej alles wat t'r biej zo'n
geleagenheid kump kiekn. Ene d'r van is
dan nog weer 'n eersten naober den zo'n
betjen veurop geet. Wieters bunt t'r dan
ok nog wel en stuk of wat buurluu die ok
wel helpt maor in hoofzaak zorgt dat de
flessen leag komp.

Die bmudskoe metbrengen deur 't
bruudjen was vrogger zo de gewoonte at

t'r ene van buutenaf ging trouwen. Heel
vrogger leep de koe dan achter de
bruudswagen an waormet de bruud ope-
haald wier. Later was 't de gewoonte dat
zo'n bees een dag teveurn al opehaald
wier en dat was dus ok hier 't geval. Zo
wied loopn kont de beeste tegenwoordig
trouwens ok neet meer. Ze bunt jao neet
meer gewend an de liene te loopn.
Vrogger leem zo'n bees dat wel. Dan
mossen ze d'r met nao de bolle en die
ston neet altied biej de naoste buurman.
En heurns umme d'r een touw an te
doen heb ze ok al neet meer, die wod t'r
jao afezaagd.

Net zo as vrogger was ok dizzen zwart-
bonten mooi vesierd . Van Hengel uut
was e met een peerdetrailer nao de
Kostedeweg ebrach. De opri'jlane nao de
boerderi'je mos e, met een halsband um-
me, an de liene loopn. En dat ging geluk-
kig aadig goed., al lek 't op een gegeven
moment effen of de koe met Jan ging
loopn inplaatse van Jan met de koe.
Onder 't oge van de naobers en de naoste
femilie van weerskanten wodn 't bees da-
or oaveredragen an Gerrit van de Kostede
. En den was natuurlijk hadstikke bli'j
met zo'n mooi bees. Want 't was 't beste
bees van de stal!!.

O 2 Begonia's

O Potchrysant

2 voor

O 2 bossen bloomon naar kouzo
O Kalobasson

9,95
9,95

15,00
9,95
4,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

'Omdat hot verser is'
Zirtpfcensewog IA - Telefoon (0575) 55 18 85

ALKMENE handappelen
2 kilo
3° kilo GRATIS

500

TOMATEN
kilo

n zijn ar w«er

SPRUITEN
kilo

nlauwe oogst

298

WITTE KOOL/ANANAS SALADE
200 gram 249

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 9 tl'm zaterdag 12 september

NOOTMIX
100 gram 269

SUIKERPINDA'S
500 gram 3?»
dhrarsa soorten

TREASURE TEA
zakje 100 gram vanaf 3?9

hMriljka Zuid-Afrikaans* rode wijn

WELLINGTON CINSAULT
per fles 1Q95



D a m m e n
Damclub Dostal Vorden is het nieuwe
seizoen begonnen met een oefenwed-
strijd tegen de collega wegenbouwer
Heijting Huissen. De krachtmeting tu-
sen de twee giganten werd beslist in
het voordeel van Huissen met 18-16.
Want wederzijds kwamen er zeventien
spelers aan de streep.
Bij Dostal Vorden stond de wedstrijd
vooral in het teken van de terugkeer
van topspeler Wieger Wesselink. Na ve-
le succesvolle jaren bij de damclub in
Westerhaar vond Wesselink de tijd rijp
voor de overstap naar Vorden. Daar lig-
gen zijn roots want in Vorden heeft hij
de eerste beginselen van het dammen
geleerd. In Westerhaar is Wesselink tot
volle wasdom gekomen met onder an-
deren de nationale titel en deelname
aan de wereldkampioenschappen.
Wieger Wesselink drukte onmiddellijk
een stempel op de wedstrijd door aan
het eerste bord bijna een collega-groot-
meester te verslaan. In een zinderende
en bijzonder opwindende partij bracht
hij Gérard Jansen in grote moeilijkhe-
den. Slechts dankzij een niet aflatende
vechtlust wist Jansen na zes uur spelen
ternauwernood een puntje uit het
vuur te slepen. Beide spelers waren het
na de partij met elkaar eens dat Wieger
Wesselink ergens de winst moest heb-
ben gemist.
Met deze voor Huissen benauwde re-
mise was de eindstand een feit. Waar
Wieger Wesselink als laatste zwoegde
was Jan Masselink als eerste klaar. In
het tweede team overkomt Jan
Masselink dit vaker en weet hij daar-
mee zijn teamgenoten veelal op het
goede spoor te zetten. Helaas niet in
deze wedstrijd als gevolg van een af-
schuwelijke beginnersfout.
Ook Mark Klein Kranenbarg was niet
bij de les en koos voor een kamikaze ac-
tie. De spelers van het tweede team lie-
ten het toch massaal afweten, zowel fi-
guurlijk als letterlijk. Johan Haijtink
ging na een goede partij kopje onder
tegen van Aalten en bij Simon
Wiersma ging langzaam het licht uit.
De partij duurde schijnbaar te lang,
want met nog maar een paar schijven
op het bord blunderde Simon vreselijk.
Alleen Chris Grevers liet zijn kracht
zien en won overtuigend. Iemand die
ook goed voor de dag kwam was
Martin Boersbroek met een welver-
diende remise.
Nee het gevaar moest duidelijk komen
van de gerenommeerde spelers. Henk
Hoekman won een prachtige partij te-
gen de sterke Linssen. Blij dat hij op de
zaterdag weer kon gaan dammen,
knalde Henk Hoekman er als een jonge
hond in en overrompelde zijn tegen-
stander op listige wijze. Ook Henk
Grotenhuis verschalkte zijn tegenstan-
der. Op de belangrijke onderdelen
vooruitzien en rekenen kwan deze te-
kort en moest buigen voor Henk
Grotenhuis.
De grote verrassing was het optreden
van Michiel Kroesbergen. Als gastspe-
ler toegevoegd aan de selectie maakte
hij zijn faam meer dan waar. Op on-
dubbelzinnige wijze rekende Michiel
Kroesbergen af met zijn sterke tegen-
speler Klaassen, die afgelopen seizoen
menig grootmeester op remise hield.
De enige speler die een beetje uit de
toon viel was Gerrit Boom. Tegen zijn
natuur in koos Gerrit Boom voor de
aanval, waar hij normaal de voorkeur
geeft aan omtrekkende bewegingen.
Gelukkig is het nog vroeg in het sei-
zoen en is er voldoende tijd voor bezin-
ning.

Voetbal

Uitslagen: Ruurlo 1-Socii l 1-1,
Eibergen 4-Socii 2 0-5, Doesburg 4-Socii
3 0-1, Socii 4- Be Quick 6 7-0, Socii 5-Be
Ojuick 7 3-11, Epse 5-Socii 6 4-1,
Warnsveldse Boys B-Soicc B 5-1, Socii E-
Be Ojuick E 5-1, Socii F-AZC F 15-0,
Baakse Boys D-Socii D 2-10.
ProgrammaiSocii B-Eefde B, Socii 2-
Klein Dochteren 2, Erica 8-Socii 4, erica
9-Socii 5, soci 6- Drempt Vooruit 5,

Vorden start 4e klasse met overwinning

Vorden heeft haar eerste 3 competitie
punten onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Maarten Wolvetang bin-
nen. In Eerbeek wist Vorden met 1-3 te
winnen van de plaatselijke trots. Al na
vier minuten was het Mark Sueters die
na een pass van Jeroen Tijssen het net
wist te vinden. Met een droge schuiver
opende hij de score. De eerste helft was
qua voetbal een gelijkopgaande strijd. De
meeste kansen kwamen echter van Vor-
den-zijde. Mark Sueters scoorde bijna
zijn tweede doelpunt, maar kopte een
voorzet van Ronald de Beus net over. Aan
de andere kant redde doelman Marinho
Besselink zijn team door een goede red-
ding te verrichten op een schot van de
spits van Eerbeek. Vorden dreigde conti-
nu over de rechtervleugel via Ronnie de
Beus die tot tweemaal toe een schot ge
pareerd zag door de Eerbeekse doelman,
hi de tweede helft speelde Vorden slordig
en was het Eerbeekse Boys dat het spel
maakte, maar weinig doelrijpe kansen
wist te creëren. Via de razendsnelle
Ronald Visser speelde Vorden op de
counter en hij was het dan ook die
Vorden in de 16e minuut van de tweede
helft middels een prachtig afstandschot
op 0-2 bracht. Kort hierna was het weder-
om Ronald Visser die door de achterhoe
de van Eerbeek sneed en Mark Sueters op
maat bediende die zijn tweede van de
wedstrijd maakte en Vorden op een com-
fortabele 0-3 zette. Hierna kreeg Vorden
nog enkele kansen onder andere via Dick
Smit en een vrije trap van Dennis Wen-
tink (die hoog het stadion uitvloog). Het
was echter Eerbeekse Boys dat vijf minu-
ten voor tijd uit een cornerbal de stand
op 1-3 bracht. De Vordense verdediging
onder leiding van de goed spelende Erik
Oldenhave stond hierna geen doelpun-
ten meer toe. De belangrijke drie punten
zijn verdient mee naar Vorden genomen.
Volgende week speelt Vorden thuis tegen
Erika uit Dieren dat na de eerste speel-
ronde koploper i

Uitslagen:
SHE Dl -Vorden Dl \A\ A.Z.C. E2 -Vorden
El 1-14; Vorden E2 - Brummen E2 1-13;
Vorden E3 - Brumanen E3 0-5; WHCZ E8 -
Vorden E4 1-13; >^ten E5 -Voorst E3 0-3;
Vorden F3 - Vorden F2 0-7; SHE Fl - Vor-
den Fl 1-0.
D.V.O.V. Al - Vorden Al 1-2; Vorden BI -
Oeken BI 5-3; Steenderen Cl -Vorden Cl
1-4.
Eerb. boys l - Vorden l 1-3; Vorden 2 -
Kilder 2 2-2; Vorden 3 - Ernst 31-2; Vorden
5 - De Hoven 5 1-2; Ratti 3 -Vorden 6 4-4.

Programma
Zaterdag 12 september
Vorden Dl - De Hoven Dl; W.H.C.Z. D6 -
Vorden D2; Vorden El - Brummen El;
Voorst El - Vorden E2; Zutphania E2 -
Vorden E3; Vorden E4 - A.Z.C. E4; Erica '76
E3 - Vorden E5; Vorden Fl - Brummen
Fl; Vorden F2 - Warnsveldse boys F5;
W.H.C.Z. F4 - Vorden F3.
Vorden Al - Zutphen Al; Voorst BI - Vor-
den BI; Vorden Cl - Zutphen Cl.
Zondag 13 september
Vorden l - Erica '761; R.K.Z.V.C. 2 -Vorden
2; Warnsveldse boys 2 - Vorden 3; Vorden
4 - Eibergen 4; Brummen 3 - Vorden 5;
Vorden 6 - De Hoven 7.

Diepenveen - S.V. Ratti 5O

Afgelopen zondag moest het nieuwe eer-
ste elftal voor het eerst aantreden in de
ook nieuwe competitie. Hoezo allemaal
nieuw? Er is een nieuwe trainer, A. Peters
sr. en er zijn (opnieuw) veel nieuwe jon-
gens in het elftal gekomen. Bovendien is
de gemiddelde leeftijd op dit momenton-
geveer 21 jaar. Zoals gezegd speelt Ratti
dit seizoen in een andere klasse: 6e klas
E.
De eerste helft van de eerste competitie
wedstrijd verliep redelijk. Ratti kon zelf
te weinig het spel maken en had tevens
geluk dat Diepenheim met de vele cor-
ners weinig goeds deed. Overigens werd
er uiteindelijk wel uit een corner ge
scoord door Diepenheim. Ratti had met
enkele goede uitvallen zelf ook kunnen
scoren, dit lukte echter niet. De rust-

stand was 1-0. Een alleszins redelijke
stand.
De tweede helft ging Ratti goed van start
Ratti creëerde zich enkele goede kansen
die net dat beetje geluk en precisie mis-
ten waardoor de stand 1-0 bleef. Zoals zo
vaak wist de tegenstander het doel wel te
vinden, 2-0. Ratti probeerde met een an-
der speltype toch nog te komen tot een
gelijkspel. Helaas waren de meeste
krachten er op dat moment al uit. On-
danks enkele redelijke kansjes lukte het
Ratti maar niet tot scoren te komen.

Achterin en op het middenveld werden
teveel duels verloren. Daardoor kon de
thuisclub uitlopen tot een 5-0 eindstand.
Dit was overigens wel een terechte uit-
slag.
Het is zaak voor Ratti deze jonge ploeg
op de been te houden, want er zit wel de
lijk toekomst in deze groep. De punten
zullen (misschien niet zo ontzettend
veel) uiteindelijk wel komen. Aanstaande
zondag moet Ratti tegen Grolse Boys
thuis. Wellicht dat er tegen deze ploeg
meer te behalen is.

Allerhand
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Op veel plaatsen in ons land worden herdenkingen gehouden ter gele-
genheid van het feit dat in 1898, nu 100 jaar geleden, prinses Wilhel-
mina tot koningin werd gekroond. In dat jaar werden er ook in Vorden
enige feestelijkheden georganiseerd.
In de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 12 februari 1898 le-
zen we dat er van enige ingezetenen een uitnodiging is uitgegaan tot bij-
woning van een vergadering omtrent de te organiseren feestelijkheden
in de raad wordt besloten een afwachtende houding aan te nemen.

Achteraf bleek dat men toch wel wilde meewerken want in de vergade-
ring van 18 juni 1898 reageert men positief op een verzoek van het feest-
comité om een bijdrage. De raad besloot om de tekorten te dekken echter
wel tot een maximum van honderd gulden. Van de georganiseerde fees-
ten is verder niets bekend. De enige zichtbare herinnering aan die inhul-
diging zou de lindeboom voor de Dorpskerk kunnen zijn. Helemaal ze
ker is dit echter niet. Deze linde kan namelijk ook bij de geboorte van
Wilhelmina in 1880 geplant zijn. Beschikt u over informatie hierover
dan gaarne even een berichtje naar de redactie.

Dat planten bij de geboorte gebeurt wel vaker. Op het verzetsplein be-
vindt zich een bruine beuk die. daar ter gelegenheid van de geboorte van
koningin Beatrix geplant is. Daar heeft men indertijd een fles met gege-
vens bij de wortels ingegraven. Datzelfde gebeurde ook bij de twee bo-
men op hetzelfde plein die daar bij het huwelijk van Beatrix en Claus ge-
plant zijn. En een Julianaboom vinden we op het landgoed de Wilden-
borch achter het grote ijzeren toegangshek.

Een ijzeren omheining stond er vroeger ook om de linde voor de Dorps-
kerk. Als de juiste plantdatum gevonden zou worden kan er misschien
op een of andere manier weer iets bij geplaatst worden. Zodat ons nage-
slacht weet dat deze linde een bepaalde functie had.

H.G. Wullink



Wees er als de
kippen bij
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Balkan spies
700 gr. 295

Schwarzwalder
schinken, wogr.

Gebr. kipfilet en
leverkaas,
(100 gr. per soort)
samen voor
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298 Hamlappen,
500 gr.

5 kippenpoten

298 Rauwkost salade

JP^
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WO gr. 0

Keurslager

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

uw eigen risico*

GlasGarage
specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 • 57 24 94.

10 jaar schriftelijke garantie, incl. unieke breukgarantie,
gratis* ster-reparatie (met kunsthars)

RECHTSTREEKSE AFHANDELING M ET ALLE VERZEKERAARS

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel (0575) 4612 93

Biej ons
in d'n Achterhook
Afgeloopn wekke mos ik een peksken afgeevn in Bronkhors. Op zich niks gin
besunders at t'r in Bronkhors gin karmse was ewes. Een olderwetse karmse zo-
at ze dat daor nog in stand wet te holn. Met vogelschietn, bielemennekes en
wet ik wat al neet meer. De luu waarn op 't adres waor ik 't af mosse geevn neet
te vinden. Maor ik troffe eur wel op de karmse, zo groot is Bronhors jao neet.

Ze baon mien dao |̂ een geleagenheid een borrel an maor angezien ik met 'n
auto wazze wodn^R een alkoholvri'j pilsjen. Daor zatn ok wat andere luu an
den taofel en ene d'r van vroog mien op een gegeven moment: "Waor kom iej
eigenlijk hen, an ow praot te heurn bu'j d'r ene uut 't Jeruzalem van 'n
Achterhook". Daormet bedoeln e Aalten.
"Now nee, mien olde luu komp wel van die kante maor ik komme uut Vodd'n"
."Uut Vodd'n?, dai^fcin iej een van die geheimzinnigen".
"Geheimzinnigen^roe dat zo?".
Now, dat he'j vanwekke toch wel in de krante eleazen. lejluu wilt jao met ons
en Hengel samenwerken. Maor at t'r epraot mot wodn oaver 't hoe en waorum-
me dan mag dat gin mense gewaar wodn. Dat mot dan geheim blieven
. En da's now net weer iets Voddens. Altied al een betjen ampart ewes. Dansen
of karmse holn ko'j daor neet umme van 'n optoch maor helemaol neet te pra-
otn"

"Dat mag dan wel waor wean maor wiej hebt in Vodd'n ok zat wat iejluu neet
hebt. Kiek nao onze acht kasteeln. Of zo'n country fair. Die vin iej biej owluu
neet".
"Daor he'j geliek an. Maor wiej hebt ok gin kasteel met een verrotte brugge d'r
veur. En a'w die hadn ha'w um allange in 'n lessel edopt En eerlijk is eerlijk, iej-
luu in Vodd'n hebt natuurlijk ok nog een molle met drie wieken. Daor mo'j gek
op wean . Dat ziej haos nargens. Daor mot owluu VW reclame veur maakn".

Ik wodn een betjen mieterig in de hoet en zeie:"Iejluu kont mien de boek lekn"'
en stapn op. "Mo'j um eers goed wassen", schreeuwen ze mien nog nao. Zo ziej
maor da'j onvewachs van een kolde karmse in huus kont kommen, biej ons in
d'n Achterhook

H.Leestman

DE VAKMAN

BAR€NDS€N

4 dolle dagen
Super KORTING

tot 30%
Tuinmeubelen

Grasmaaimachines
aanbiedingen uitgezonderd

Zutphenseweg 15 • Vorden • Tel. (0575) 55 21 59 / 55 12 61



De Wheme uitgebreid met woonzorgcomplex:

Nieuw woonzorgcomplex
"Voorde Staete' geopend

Verzorgingstehuis De Wheme in Vorden is sinds vorige week officieel uitgebreid met
een woonzorgcomplex. Gedeputeerde Ch. Voerman (CDA) opende donderdagochtend
het gebouw door in de stromende regen de nieuwe naam te onthullen. Woon-
zorgcomplex Voorde Staete' bestaat uit 63 zelfstandige wooneenheden, waarvan er
42 door Woningcorporatie De Stiepel nieuw zijn gerealiseerd. Het complex is in nau-
we samenwerking met de Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden ontwikkeld.

NOTEER IN UW AGENDA

zaterdag 17 oktober om 19.00 uur

GROTE VEILING
t.b.v. gezamenlijke kerken

Zaal "de Herberg" te Vorden

Juf Maartje getrouwd

Afgelopen vrijdag was het zover: Juf
Maartje Epema en Joop Harbers stap-
ten in het huwelijksbootje.

Maartje Epema geeft les aan de groepen
l, 2 en 4 van de Dorpsschool. Enkele we
ken geleden waren de kinderen waar
Maartje Epema les aan geeft, begonnen
met de voorbereidingen voor de bruiloft.
De kinderen hadden een groot aantal
hoepels versierd en hiermee werd het
pad vanaf kasteel Vorden - waar Maartje
epema en Joop Harbers trouwden - een
kleurrijk geheel. De kinderen moesten
wel even wachten. Maar dat was het ze-
ker waard, want ze kregen een stralende

juffrouw te zien die er sichtterend uit-
zag. Ook konden de leerlingen nu eens
kennis maken met Joop, waar de juf zo-
veel over had verteld in de klas.

Nadat de kinderen uit volle borst een
paar liedjes hadden gezongen, mochten
ze hun cadeautjes aan het bruidspaar ge
ven. Zowel groep l en 2 als groep 4 had
op school een boek gemaakt. Juf Maartje
gaf alle kinderen vervolgens een zakje
bruidssuiker en uiteindelijk stapte ze sa-
men het haar echtgenoot in de 'huwe
lijkskoets'. Nadat alle kinderen hen had-
den uitgezwaaid liepen ze in een lange
rij terug naar school.

Tijdens de braderie heeft deSNS Bank kleurplaten uitgedeeld aan de kinderen. Vele
kinderen hebben meeged^^ aan de kleurplatenwedstrijd. De winnaars waren Don
Rouwen en Robin Schoonheyt. Zij gingen met een leuk speelpakket naar huis. Ook
had de SNS Bank een Europrijsvraag voor de volwassenen bedacht. Hieraan zat een di-
ner voor twee personen verbonden. Op de bovenstaande foto overhandigt kantoor-
manager mevrouw C. Boss de cheque aan de gelukkige winnaar: de heer G.V.M.
Cruysen. Alle winnaar waren zeer verheugd met hun prijs.

Echtpaar Mombarg
zestig jaar getrouwd

De heer en mevrouw Mombarg uit
Vorden waren vorige week woensdag
zestig jaar getrouwd.

Het diamanten huwelijksfeest werd op
bescheiden wijze gevierd. Voor de foto-
graaf van Weekblad Contact een reden
om het echtpaar eens extra in het zon-
netje te zetten en te verrassen met een fo-
to in de krant. De heer en mevrouw
Mombarg leerden elkaar 62 jaar geleden
kennen tijdens het volksfeest in Linde.
"Het was gelijk liefde op het eerste ge

zicht", blikt de heer G.W. Mombarg (88)
terug. Mombarg is geboren en getogen
op boerderij 't Maalderink in Linde. Zijn
vrouw TJ. Mombarg-Pardijs (79) is afkom-
stig van boerderij De Boggelaar dat vlak
achter het gelijknamige caférestaurant
ligt.

Het diamanten echtpaar heeft vier kin-
deren, negen achterkleinkinderen en
twee achterkleinkinderen. In 1991 ver-
huisden ze van boerderij 't Maalderink in
Linde naar verzorgingshuis De Wheme.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 10 september
1998, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan " 't Olde Lettink ".

Het plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de
horeca-activiteiten, in de vorm van logiesaccommoda-
tie, in de voormalige boerderij en schuur direct ten wes-
ten van 't Olde Lettink, Almenseweg 35/37. Voor het per-
ceel Mispelkampdijk 9 wijzigt de bestemming agrarisch
bedrijf in burgerwoning.

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

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

Vorden, 9 september 1998

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

-fr
GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(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,

ligt met ingang van 11 september tot en met 8 oktober
1998, ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H.W. Sloetjes
Schuttestraat 8
7251 MX Vorden

adres van de inrichting: Schuttestraat 8

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

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
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 het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 9 oktober 1998.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel.
(0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5
van de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan
plannen voor het bouwen van een bergruimte/kantoor/
kassen en een bedrijfswoning op de hoek Oude Zut-
phenseweg/Zelstweg en twee woningen met bijgebou-
wen aan de Zelstweg.

Op de plannen betrekking hebbende tekeningen liggen
met ingang van donderdag 10 september 1998, gedu-
rende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid gedurende die periode
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Voor eventuele indieners van bedenkingen hebben wij
op maandag 28 september 1998, om 16.00 uur in het
gemeentehuis een hoorzitting gepland waarop zij hun
reactie mondeling kunnen toelichten.

Vorden, 9 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

M Al STA X AT l E '98
VORDEN e/o

Opgeven bij:
H. Havekes,

tel. (0575) 55 40 50

Warnsveld:
H. v. Gijtenbeek

tel. (0575) 43 16 95

Bouwplannen?
Klaassen bouwt voor u
een woning op maat.

Aanbiedingen geldig
maandag 7 september t/m zaterdag 12 september

Giezerwildeman
stoof peren

per kilo

Bospeen
1."

per bos

VALENCIA LATE
SINAASAPPELS

10 grote
498

FRANSE LAVALLEE

DRUIVEN

per kilo

•van In de kookopan
BOERENGERECHT

500 gram

panklare
GROENE KOOL

149
•

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

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

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

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

m
Meer Informatie?
Wilt u meer weten over de
wijze waarop Klaassen
Particuliere Woningbouw u
kan helpen bij het realise-
ren van uw woonwensen?
Neem contact met ons op!

4 é
^••^rr Par t i cu l i e re Woningbouw

"Ondernemingscentrum Achterhoek"
Küopmanslaan 3, Postbus 264
7000 AG DoetmclHMN
Tel.(0314)373673 Fax 37 36 76

; ssen.com Kwaliteit geen trend maar traditie!



CDA vindt opstelling college inzake asielzoekers te slap:
Erkende veilingmeester werkt mee aan Vordense veiling:^^^^^_^^^ _ ^^ ^— .̂ — ^^ ^^ — ^^ ^— ^— JL-/X JLV^-J. A X-* ̂  r V— -A J. X J. A t--f. J. J. V- %_•*_' (_ W .A. » r ^ A JL%, k -»ü *_ w. «-•. « .̂-*..«. r *-̂  J. -̂* ^^ j. .*. ̂  ̂ -

CDA hekelt beleid college Veiling 17 oktober gaat
I-Tot' s*4"i1l£krr£i ^mti U HTI \A7 ITT*Ü*A*T UT- m»"%*»i_ /MTI/•! i f- T*ri-i *-l ÖT* ITÖTI /-lit- 11 lüf-c- m i T* 1/"ööT«i- *̂̂ ^ "̂̂ ^ _Het college van B en W kreeg er vori-
ge week dinsdagavond even flink van
langs van CDA-fractievoorzitter AH.
Boers. Het CDA vindt de opstelling
van het college veel te slap als het
gaat om de mogelijke komst van
asielzoekers in het klooster in
Kranenburg. Volgens de heer Boers
hadden burgemeester en wethouders
de afgelopen maanden veel meer
moeten doen om aan te geven rich-
ting provincie en rijk dat tachtig
asielzoekers in Krannenburg veel te
veelis.

"Ik heb het gevoel dat het college de
ernst van de zaak niet inziet. Ze hadden
op z'n minst een protestbrief naar Arn-
hem en Den Haag kunnen sturen. In
plaats daarvan is er naar alle instanties
een adhesiebetuiging de deur uitgegaan
waarin het college schrijft achter het
Kranenburgs Belang te staan. U verwacht
toch niet dat er op zo'n briefje wordt ge
reageerd", aldus de heer Boers tijdens de
raadsvergadering. Verder vond Boers dat
het college wel erg laat een standpunt
had ingenomen. "De eerste reactie van
de burgemeester was dat dit een zaak is
tussen het Centraal Opvang Asielzoekers
en de eigenaar van het klooster. Pas veel
later heeft het college wel een standpunt
ingenomen en gezegd dat tachtig asiel-
zoekers inderdaad te veel is".
Burgemeester E.J.C. Kamerling bestreed
de zienswijze van het CDA en vond dat
het college niets te verwijten valt. "Wij
hebben vanaf het begin regelmatig con-
tact gehad met het Centraal Opvang
Asielzoekers. Verder hebben wij naar alle
instanties waar Kranenburgs Belang
brieven naar had geschreven een adhe
siebetuiging gestuurd met de medede
ling dat wij achter Kranenburgs Belang
staan en tachtig asielzoekers ook teveel
vinden voor het klooster".
Toen de heer Boers in de tweede ronde
opnieuw het college van B en W onder
vuur nam, werd dit burgemeester Ka-
merling even te veel. "Maar u vergeet dat
wij toen vakantie hadden", was het ver-
weer van de burgemeester. De heer Boers
vond dit een zwak excuus. "Bij het
Centrum Opvang Asielzoekers werken ze
gewoon door. En ook het college is in va-
kantietijd altijd door één van de wethou-
ders of de burgemeester vertegenwoor-
digd. Dus het argument vakantietijd
vind ik een slecht excuus".
Tijdens de raadsvergadering bleef het on-
duidelijk wat het college de afgelopen
maanden precies heeft gedaan om bij
rijk, provincie en Centraal Opvang Asiel-
zoekers aan te geven dat tachtig asiel-
zoekers in Kranenburg te veel is. Met na-
me op het gebied van de stille diplomatie
zei burgemeester Kamerling vele tele-
foontjes gepleegd te hebben. "Maar daar
heb ik geen excacte datumnotities van
gemaakt. Dus die kan ik u ook niet ge-
ven". Kamerling kon hiermee de CDA-
fractie niet overtuigen. De andere frac-
ties stonden wel achter het college van B
en W en waren van mening dat je door
middel van stille diplomatie soms veel
meer kunt bereiken dan met protestbrie
ven."Wij vinden de ingeslagen weg van
het college de juiste", aldus fractievoor-
zitter E. Brandenbarg (VVD). Alle Vorden-
se fracties zeggen overigens geen enkel
probleem te hebben met de komst van
asielzoekers naar Kranenburg. "Maar
tachtig is te veel. Wij denken eerder aan
een twintig tot dertig asielzoekers", al-
dus de heer R. Nobel (D66).

Aan het begin van de raadsvergadering
was een delegatie van 97 Kranenburgers
naar het gemeentehuis gekomen om
duidelijk te maken dat tachtig asielzoe
kers voor het klooster te veel is. Namens
Kranenburgs Belang sprak voorzitter J.
Lucassen de raadsleden toe. "Wij zijn als
bewoners van Kranenburg met een
groep van ruim tachtig mensen naar het
gemeeentehuis gekomen om u te laten
zien hoeveel tachtig mensen zijn. Niet

omdat wij denken dat u iets mankeert
aan het voorstellingsvermogen, maar om
uitdrukking te geven van hoeveel bewo-
ners Kranenburg erbij krijgt als Wol-
borgh zijn zin krijgt om tachtig asielzoe
kers te huisvesten in ons leegstaande
klooster", aldus Lucassen.
Lucassen bracht vervolgens naar voren
dat de kranenburgers absoluut niet te
gen de komst van asielzoekers zijn. "We
vinden alleen het aantal van tachtig veel
te veel. Daar is het klooster niet geschikt
voor. Verder is een groep van tachtig
asielzoekers veel te groot voor een zo'n
kleine gemeenschap als Kranenburg. Wij
willen nadrukkelijk stellen dat wij als be
woners van Kranenburg op sociaal ver-
antwoordelijke wijze asielzoekers willen
helpen. Wij als bewoners hebben geen
dollartekens in onze ogen zoals
Wolborgh. Wij vragen daarom Wolborgh
BV met klem dat zij niet moeten praten
over sociaal zijn, want zij zien alleen
maar geld. Wij willen een harmonieuze
gemeenschap en Wolborgh denkt helaas
alleen maar aan veel geld".
Vervolgens spoorde Lucassen gemeente
raad, wethouders en burgemeester aan
om alles in het werk te stellen om
Kranenburg te helpen en voorop te gaan
zodat de leefbaarheid in het kerkdorp
blijft gewaarborgd. "Om dit symbolisch
uit te drukken, hebben wij een estafette
stokje meegebracht om dat aan de bur-
gemeester te overhandigen zodat hij dat
aan Commissaris van de Koningin
Kamminga kan geven. Wij hopen dat de
commissaris dit stokje vervolgens weer
geeft aan het ministerie van Justitie, zo-
dat er voor iedereen een sociaal en leef-
baar klimaat blijft bestaan".

wat bijzonders worden

CommenAar
Twee weken geleden had de heer
Boers er nog de mond vol van: open-
baarheid. Volgens^te fractievoorzitter
van het CDA moeide notitie 'Huis-
vesting gemeentelijke organisatie'
niet achter gesloten deuren worden
besproken. Zoals bekend is het huidi-
ge gemeentehuis te klein en zoekt het
college van B en W naar een alterna-
tief.
Tijdens de commissievergadering van
dinsdag 25 augustus zei de heer Boers
dat de huisvesting van het gemeente
huis een onderwerp is dat de gehele
gemeenshap aangaat en dus niet
thuis hoort in een besloten vergade
ring. De heer Boers trok echter aan
het kortste eind en de commissie ver-
gaderde in alle beslotenheid verder
over de notitie 'Huisvesting gemeen-
telijke organisatie'.
Een week later gebeurde precies het
tegenovergestelde toen de gemeenten
Hengelo, Steenderen en Vorden bij el-
kaar kwamen voor de eerste vergade
ring van het cluster dat de drie plaat-
sen hebben gevormd. Een stuurgroep
gaat het komend jaar een intensieve
samenwerking tussen de drie ge-
meente onderzoeken en sluit daarbij
een fusie niet uit. Eén van de leden
van de Vordense delegatie van deze
stuurgroep is de heer AH. Boers. Ofte
wel Mister Openbaarheid. Enwaar
drong de heer Boers tijdens deze ver-
gadering bij de andere twee gemeen-
ten op aan? Juist. Dat de komende
drie bijeenkomsten van de stuurgroep
achter gesloten deuren moeten
plaatsvinden. Met tegenzin gingen de
gemeenten Hengelo en Steenderen ac-
coord. Volgens Boers worden er in de
stuurgroep de komende periode ge
voelige punten behandeld. "En dan is
het niet erg plezierig om die in dé
openbaarheid te bespreken". Het ar-
gument dat een samenwerking moge
lijk uitmondend in een fusie de hele
bevolking aangaat, was plotseling ver
te zoeken.

De redactie

Een erkende veilingmeester van
Beusekom Veilingen uit Meerkerk
gaat op zaterdag 17 oktctfÉ* de vei-
ling in Vorden verzorgen TOOT de ge-
zamenlijke kerken. Een lid van de
Vordense veilingcommissie wist door
zijn contacten met Van Beusekom
Makelaars de heer Paul Blees zover te
krijgen dat hij voor deze bijzondere
gelegenheid zijn diensten aanbood
omdat het voor de gezamenlijke ker-
ken was.

U zult op 17 oktober een vakman aan het
werk zien die met de nodige humor de

goederen aan de man zal brengen.
Hopelijk zullen vele bezoekers en afge
vaardigden van de kerken naar café-res-
taurant De Herberg komen om mee te
bieden want de veilingcommissie heeft
weer prachtige goederen bijeen ge
bracht. Er is dit jaar opmerkelijk veel an-
tiek bij. Redenen genoeg om zaterdag 17
oktober alvast in de agenda te noteren.

Pleinmarkt
Voorafgaand aan de veilig zal er 's mor-
gens weer een pleinmarkt worden ge
houden waar u voor een habbekrats klei-
nere spulletjes kunt kopen.

Cursus weerbaarheid
en zelfverdediging
voor vrouwen 50 plus
Veel vrouwen vinden het niet zo van-
zelfsprekend om s'avonds op de fiets of
lopend naar bijvoorbeeld een vergade
ring te gaan. De onveiligheid op straat,
of de vermeende onveiligheid maakt
vrouwen bang om alleen over straat te
gaan.

De cursus weerbaarheid en zelfverde
diging voor vrouwen 50 plus beoogt de
ze angstgevoelens te verminderen. In
deze cursus leren vrouwen voor zich
zelf op te komen. In Vorden start de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden, de
Vrouwenraad en de Ouderenbonden
vanaf woensdag 7 oktober een uit 10
lessen bestaande cursus die op de
woensdagmorgen gegeven wordt.
De onderwerpen die aan de orde ko-
men zijn o.m. uitstraling, ademhaling,
balansoefening, verdedigings- en aan-
valstechniek, kennis en de kwetsbare
plekken bij de tegenstander. Men kan
zich voor deze cursus opgeven bij me
vrouw D. Velhorst, Het Wiemelink 11
(55 16 88) of bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (55 34 05). Deze num-
mers kan men tevens bellen voor nade
re informatie.

Jong Gelre Vorden
enWarnsveld
praten over fusie
De afdeling Vorden van Jong Gelre
maakt zich zorgen over de terugloop
van het aantal leden. De afdeling
Warnsveld kampt met dezelfde proble
men. Dat heeft er de afgelopen tijd al
een paar maal toe geleid om gezamen-
lijk activiteiten op te starten. Deze acti-
viteiten bleken redelijk succesvol, ter-
wijl de activiteiten van de twee afde
lingen steeds slechter worden be
zocht.
Vandaar dat de besturen van beide af-
delingen wederom met elkaar aan tafel
zijn gaan zitten met de vraag "wat is nu
het beste om Jong Gelre Vorden ar
Warnsveld niet ten onder te laten
gaan". Het overleg heeft plaats gevon-
den in aanwezigheid van Arjen Grim
van de PJG. Daaruit zijn diverse com-
missies voortgekomen met betrekking
tot een eventuele fusie.
De verschillende commissies zullen
zich met een aantal zaken bezig hou-
den. Met name zal zowel in Vorden als
Warnsveld worden onderzocht hoe de
leden over een fusie denken. En daar-
naast welke activiteiten moeten wor-
den ontplooid. Binnenkort zullen de
leden van beide afdelingen nader wor-
den geinformeerd.



IRI ATI EVE COMBINATIES
lIlilTTEN OP MAAT GEMAAKT

Met de Fantasy-collectie karpetten en borders kunt u naar

hartelust combineren en zo een karpet kiezen dat een aanwinst

is voor uw woning. De Fantasy-collectie is speciaal samengesteld

voor hen die hoge eisen stellen aan uitvoering, kleurstelling en

dessin. De karpetten zijn gemaakt van de beste materialen

(Wools of New Zealand), zeer duurzaam, exclusief en bovenal

een afspiegeling van uw persoonlijke smaak en voorkeur.

Kom nu naar onze winkel en ontdek zelf de méér dan 3500

mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit om u zelf te overtuigen

van deze meest complete collectie.

Tot ziens bij DeWonerij, Hartje Achterhoek.

LDLINE'
Carpct Fashion

even

DE WONERIJ
39G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Te l . : 0 5 7 3 45 12

maandag 5 oktober
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur

DEELNEMERS:

Banketbakkerij Piet Jansi

Bloembinderij Fred Hiett

Bruidsjaponnen Covers

Bruidsheren Walle Ten-

Drukkerij Wevo-dru

Fotograaf Wim van E

Juwelier Slotboom

Kapsalon Chcz Bart

Lokatie Muscumh

Opticien Brilshop

Reisbureau Mulderije

Trouw vervoer de Larke

Zonnehemel verhuur Koolwitje

Piet Jansen

Fred Hietbrink

Walle Tcmpelman

Wcvo-druk

Wim van Bcmmelcn

Slotboom

Chez Barbara

Muscumhotel

Brilshop

Mulderije

Zaal open 18.45 uur

Aanvang show 19.30 uur

Onder het genot van een drankje

kunt u de presentatie bewonderen

van de deelnemende bedrijven

Toegangsprijs F 17,50

(inclusief consumptie en gebak)

BRUIDSMODE Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turf straat 25
Zutphen
Telefoon 0575 - 514 418

Geef
LEVEN
**

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Giro 26000
Nederlandse
Kankerbestrijding/KWF,
Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk .....
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e. d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurlosewcg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

MEVR. M. MASSELINK-WULLINK
Margriethof 30, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 55 59

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKBMJ WKVtRS. «TUOIO MOU B»RCHEMStWIG 7. 72«l DA RUURIO

. OAUKWEDK EN WOIUMJU) COWTACT - TEL/FAX 0671 49 1 216

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 564040 - E-mail: info@wMvar5.nl - ISDN 661329

WARNSVELD

THE READ SHOP'
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZILMF.M - HALUWIO if - 7021 CX - TILEFOON/FAX 0314 «25053

ZUTPHEN

WEVODWJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



A G E N D A
SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

8 NBvP Fietstocht
9 NBvP Libelle-columniste
9 AMBO klootschieten bij 't Olde Lettink
9 Handwerkmiddag in de Wekme (te

vens verkoop)
10 Bejaardenkring Dorpscentrum
11-13 Floralia tentoonstelling Dorps-

centrum
12 Klein Axen lezing Paul Romer
12 Open monumentendag
13 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd
15 Bejaardensoos Kranenburg-Vorden
15 ANBO dagfietstocht va. Marktplein
16 HVG dorp Veilig in't Verkeer
16 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
17 HVG Wildenborch bingonavond
17 PCOB in de Wehme
20 Volksfeest Linde fietstocht
20 HerfsttoertochtVRTC
23 Najaarscontactmiddag in de Wehme
23 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
24 Bejaardenkring: Dorpscentrum
24,25 en 26 Volksfeest Linde
26 Kastelenwandeltocht
26 tot 3/10 Feestweek 50 jarig V.O.V.
27 HSV de Snoekbaars ledenwedstrijd
29 Bejaardensoos Kranenburg-Vorden
30 Vorden Culinair in Hotel Bakker
30 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink

Herfstrit Hamové
Zondag 20 september houdt Hamové
touring een herfsttoerrit voor motoren.
De lengte van de rit is 200 kilometer, ge
kozen voor een route door de
Achterhoek en Duitsland. De start is bij
de Hamovémolen aan de Varsselring in
Hengelo. Voor de club met de meeste
deelnemers, heeft de organisatie een be
ker beschikbaar. Informatie is verkrijg-
baar bij G. Lijftogt, tel. 057S441621 of na
18.00 uur 0575463946.

s ° Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

BEZOEK OPPAS SERVICE VOOR
DEMENTERENDE OUDEREN EN
CHRONISCH ZIEKEN (BOS)

Vergeetachtige verwarde ouderen heb-
ben veel hulp nodig om thuis te kunnen
blijven wonen. Veelal worden deze oude
ren verzorgd door de partners, familie of
kennissen en door professionele krach-
ten van een hulpinstantie.

Het is echter ook mogelijk gebruik te ma-
ken van de Bezoek en Oppas Service
(BOS). Deze vrijwilligers organisatie heeft
een aantal mensen beschikbaar voor
aanvullende hulp bij de verzorging van
dementerende ouderen en chronisch zie-
ken.
De aanvullende hulp wordt geboden
voor een dagdeel ( ochtend, middag of
avond) en bestaat uit gezelschap houden,
een eindje wandelen, samen de krant Ie
zen, thee drinken etc.

De vrijwilligers hebben voor het goed uit-
voeren van deze taak een cursus gevolgd
bij het Riagg. Verder worden zij begeleid
en ondersteund door een professionele
kracht.
Doel van deze Service is de verzorgers de
gelegenheid te geven er even tussenuit te
gaan. Door deze "eigen uurtjes" is het
.mogelijk de vaak langdurige zorg voor
de ouderen vol te houden.

Aanvragen voor d e s kunnen worden
gedaan bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden. De coördinator van dit project,
mw. E. v.d. Berg, komt bij de aanvrager
thuis voor een gesprek. Tijdens dit ge
sprek wordt beke^Mi welke hulp kan
worden geboden. T^pis worden de wen-
sen en de gewoontes van de betrokkene
genoteerd zodat de hulpgever daar reke
ning mee kan houden.

Daarna wordt er een vrijwilliger ingezet,
die het best in de gezinssituatie past.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met mw. L. v. Uden.

GEMAK IN HUIS

Voetenbankje
Omdat veel ouderen een groot deel van
de dag zittend doorbrengen is een goede
zithouding van groot belang. Door een
verkeerde houding wordt de rug onno-
dig belast. Een stoel met vrijwel rechte
rug en armleuningen is meestal wel voor
handen, maar de afstand van de zitting
tot aan de vloer is meestal te groot om de
voeten goed neer te kunnen zetten.
Daardoor is men geneigd wat onderuit
te gaan zitten en dat is nu juist nadelig
voor de rug. Door gebruik te maken van
een voetenbankje van ± 8 tot 10 cm hoog
(eenvoudig zelf te maken van een plank-
je) kan de juiste zithouding worden aan-
genomen: de rug zo recht mogelijk en
gesteund door de leuning van de stoel,
de knieën naast elkaar en wat hoger dan
het zitvlak en de voeten aan de grond of
op een bankje.

Leesstandaard
Wanneer men veel leest is een goede
houding ook van belang. Een boek of
tijdschrift laag op de schoot betekent
meestal een gebogen rug en hals. Het
leeswerk omhoog houden veroorzaakt
op den duur "lamme armen". Om dit te
voorkomen is het beter aan tafel te lezen
en het boek en het boek schuin neer te
leggen. Dit kan eenvoudig door het te on-
dersteunen door een stapeltieboeken of
door gebruik te maken vanflk leesstan-
daard. Een leesstandaard is inaiverse uit-
voeringen te koop, maar kan ook eenvou-
dig zelfgemaakt worden. Bij een schuine
stand van boek of tijdschrift valt boven-
dien het licht beter op het i^pier (min-
der last van glimmen) waa^Por het le-
zen ook minder vermoeiend is voor de
ogen.

Drempels
Veel ouderen maken tegenwoordig ge
bruik van een rollator, een handig kar-
retje dat steun geeft bij het lopen.
Hoewel het een zeer wendbaar apparaat

is geven de drempels in huis nog wel
eens problemen. Een oplossing kan zijn
de drempels te voorzien van schuine kan-
ten, beter is het om de drempels weg te
halen.
De ontstane ruimte kan opgevuld wor-
den met:
1. een restje vloerbedekking.
2. een op maat gesneden tegel van vloer-

bedekking (los te koop)
3. een plankje met de dikte van de vloer-

bedekking.
4. een stukje linoleum.
Heet is even een klusje maar het lopen
met de rollator in huis wordt er een stuk
eenvoudiger van!

Brievenvanger
Wanneer men wat last van duizeligheid
heeft of het gevoel voor evenwicht wat af-
neemt is het van groot belang zo min
mogelijk te bukken. Het bukken om de
post op te rapen kan voorkomen worden
door een brievenvanger (mandje of zak)
aan de binnenkant van de deur bij de
brievenbus te plaatsen.
Brievenvangers zijn te koop maar na-
tuurlijk ook zelf te maken.

WERPSPEL OF JEU DE BOULES
Op het voorterrein van de Wehme is
door De Vrienden van de Wehme een
baan aangelegd om ouderen de gelegen-
heid te geven zich te vermaken met een
werpspel. Bij dit werpspel, dat de franse
naam draagt van "Jeu de Boules" worden
metalen ballen naar een kleiner balletje
gegooid met de bedoeling daar hei
dichtst bij te komen. Wie het dichtst bi
werpt wint en krijgt een punt. Op dezt
manier kunnen kleine groepjes b.v. 2x2
pers. een wedstrijd spelen. Eenvoudig
gezellig en lekker buiten!

De SWOV nodigt belangstellenden ui
eens al of niet in clubverband gebruik t<
maken van deze mogelijkheid. Rolstoe
Iers of andere gehandicapten kunnei
hier ook aan meedoen. Er is spelmateri
aal aanwezig.

TAO Wildenborch zet de klok vijftig jaar terug:

Gouden jubileum in stijl gevierd
"Moi es kieken, ik heb hier de olde
bokse an, waorin mien vader twintig
joar geleden is etrouwd. De jas pas-
sen niet meer, den heb ik van Ome
Willem an". Zo maar een opmerking
van een "pure" Wildenborcher, zater-
dagmiddag in de Kapel in de
Wildenborch, een buurtschap beho-
rend bij de gemeente Vorden.

De Kapel, de thuishaven van de jubile
rende toneelvereniging TAO. ("Tot Aller
Genoegen") die daar zaterdagmiddag
vanwege het 50 jarig bestaan een recep-
tie hield. Het bijzondere aan deze viering
was niet alleen het verzoek van het be
stuur van TAO. om in die kledij te ver-
schijnen die ook 50 jaar geleden op het
platteland gedragen werd, het "aparte:
ging nog verder. Normaliter is het bij een
receptie te doen gebruikelijk om het be
stuur met een bepaalde mijlpaal te felici-
teren.
Bij TAO. doet men dat anders. Er werd
een gouden bruidspaar "benoemd" die
de gehele dag de honneurs namens de
toneelclub moest waarnemen. Dat ge
beurde al voor de aanvang van de recep-
tie. Het bruidspaar Reint en Gerda
Mennink kon bij hun boerderij aan de
Galgengoorweg in een "open koets" stap-
pen en werd op die manier door koetsier
Marinus Kaemingh naar de Kapel ge
loodst. Met in hun kielzog de (voor deze

gelegenheid) kinderen en "aanhang" te
weten José Brinkerhof, Jan Harm Kok,
Mathijn Reugebrink en Sabine Jansen.
Zij stapten in de uit 1930 gebouwde A
Ford, bestuurd door Appie Klein Brinke.
Daarachter evneens in olderwetse kledij,
op de fiets, de leden en hun partners van
de jubilerende vereniging.

Burgemeester Kamerling was voor deze
gelegenheid uit het "verre" Vorden afge
reisd om het gouden paar namens het
gemeentebestuur de hand te drukken.
Ook hij schatte de viering op juiste wijze
in. Kompleet met hoge hoed, wandelstok
en "gepaste kledij", schreed hij naar het
sprekersgestoelte, na "onderweg" zijn
bril met een roodbonte zakdoek te heb-
ben schoongepoetst.
Burgemeester Kamerling ging terug in
de tijd: 'Vier dagen na de oprichting van
de toneelvereniging TAO. ( 28 januari
1948) werd in Vorden A.E. van Arkel tot
burgemeester benoemd. Het pak wat hij
toen bij die gelegenheid droeg, heb ik nu
aan", zo sprak hij onder luid applaus van
de aanwezigen die deze "stunt" wel wis-
ten te waarderen. Een opmerking van
Kamerling dat het hem was opgevallen
dat de aanwezigen in de Kapel er in hun
minstens 50 jaar oude kleding zo" ge
makkelijk" bijzaten maakten de tongen
danig los.
Protesten alom en veel hilariteit, want

met name diverse mannelijke aanwezi-
gen, hadden zich, zo werd allengs duide
lijk, met veel pijn en moeite in jas en
broek moeten "wurmen"! Overigens veel
waardering voor de toneelclub. "De pres-
tatie die U elk jaar levert dwingt bewon-
dering af. De gehele gemeente Vorden ge
niet steeds mee. Er wordt door de leden
veel vrije tijd in de vereniging gestoken.
Je kunt het zien, het plezier straalt er
vanaf', aldus burgemeester Kamerling
waarbij hij wees op "de sterke sociale
functie" in de gemeenschap. "Het is een
echte vriendenclub", zo besloot hij.
Namens het gemeentebestuur overhan-
digde hij een geschenk onder couvert
met 2x 50 gulden.
Dick Pardij s verwisselde tijdens zijn toe
spraak tweemaal van pet. Allereerst
sprak hij namens de jongste vereniging
in het buurtschap Wildenborch te weten
de klootschietvereniging. 'We hebben al-
tijd veel schik. Heeft ook te maken met
de leden van de toneelvereniging TAO.
waarvan een aantal iedere derde zondag
van de maand van de partij is", aldus
Pardijs.

Met de andere pet op bracht Dick Pardijs
de felicitaties over van de schietvereni-
ging in de Wildenborch die over 5 jaar
het gouden jubileum viert. "De schietver-
eniging en de toneelvereniging zijn elke
dinsdagavond in de Kapel bijeen. TAO. is

dan aan het repeteren en dan zeggen wij
vaak tegen elkaar "wat geet het er toch
weer hen". In tegenstelling tot bie ons,
wie hebt het oaver puur Wildenborchse
zaken zoals wie heft er zijn huus ver-
kocht, wat hebt ze veur de grond betaalt,
wie bunt dat die in de Wildenborch bunt
komen. Ie wet wel dat soort praot", aldus
Dick Pardijs.
Voorzitter Frits Pladdet van TAO. schet-
ste in het kort de geschiedenis van de ver-
eniging. Het deed hem deugt dat Wim
Dinkelman, een van de oprichters, in de
Kapel aanwezig was. Hij overhandigde
hem een geschenk Pladdet wees op de
nog steeds groeiende publieke belang-
stelling voor de toneeluitvoeringen, met
daarbij de opmerking dat er zo weinig
"verloop" is onder de leden.. De kracht
van de vereniging is volgens Pladdet RIPP
ofwel "Respect, Interesse, Plezier en
Presteren".

Zoals het een goeie Achterhoekse boe
renbruiloft betaamt, na afloop van de re
ceptie voor de genodigden een onverval-
ste koffietafel. Voor het tweede gedeelte
van de jubileumviering verplaatste het
gezelschap zich naar de feesttent op het
erf van het gouden bruidspaar Mennink.
Daar waren vrijwel alle Wildemborchers
aanwezig die TAO. een warm hart toe
dragen. Met z'n allen zorgden ze voor
een daverend bruiloftsfeest.



Voor uw tuinaanleg
Mien*1

Monolith-zuil
hoogte 115 cm

149,-

Vijverffolie
0,5 mm dikte
nu 4,- p m1

1 mm dikte
7,5Opm2

Obelisk-zuil
vanaf 65 cm

189,-

Ook stenen, grind, plantingen, trottoir-
banden, alles in verschillende kleuren,
modeltuin aanwezig.
Kom vrijblijvend eens kijken.
Oe goederen worden gratis thuisbezogd,

beschikking.

Krijgt u een nieuwe
tuinaanleg?
Denk eens aan

ondergrondse
sproei-installatie

Wij maken vrijblijvend een offerte.
Voorbeeld en volledig advies

aanwezig.

GOOSSENS
Steandaranseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 48 21 39
Maandagmorgens gesloten

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. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Opening Salon Marianne

Na drie weken verbouwing werd vorige week maandag de geheel gemoderniseerde
Salon Marianne geopend. Vele klanten en relaties kwamen onder het genot van een
hapje en een drankje de vernieuwde zaak bewonderen. Op de foto eigenaresse
Marianne Platenburg en het personeel van de salon.

Knupduukskes maken
uitstapje naar Zweden
De Vordense folkloristische dans-
groep De Knupduukskes gaat volgen-
de week een weekend naar Zweden.
Dit op uitnodiging van een Zweedse
dansgroep uit Emmaboden, een stad-
je in het zuiden van Zweden.
Emmaboden is bij de Vordense dans-
groep onbekend. De contacten zijn
via-via ontstaan.

Het gezelschap vertrekt vrijdagmorgen
11 september per bus en hoopt vrijdag-
avond op de plaats van bestemming te
zijn. Zaterdag staat er een gezamenlijk
optreden met de Zweedse dansgroep
op het programma, terwijl ook indivi-
dueel wordt opgetreden. Wat betreft

de zondag, wacht "De Knupduukskes"
een verrassing, want de indeling van
die dag wordt ter plekke bekend ge
maakt. De dansgroep komt maandag-
avond 14 september weer in Vordeij te
rug.

Het ligt in de bedoeling dat de Zweedse
groep in 1999 of het jaar daarop, een
tegenbezoek aan Vorden zal brengen.
Niet in het laatste weekend van juni
1999 wanneer de dansgroepen uit
Ruurlo, Barchem, Lochem, Laren en
Vorden een dansfestival op de
"Heksenlaag" in Barchem zullen gaan
verzorgen. Hierbij zullen ook. enkele
buitenlandse groepen hun opwachting
komen maken.

HARMONICADAG
Zondag 13 september

Aanvang 11.00 uur

m.m.v. 120 trekharmonicaspelers

Entree vrij

bodega

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

P a a r d e n s p o r t

LJL en P.C. de Graafschap

Zaterdag 5 september werden de onder-
linge wedstrijden bij het Hameland ge
houden. Hier werden de volgende prij-
zen behaald in de e^fesuur.

Groene ponys categorie ABC:
Ellis Bom met Natanja eerste met 167
punten. Hannah Donker met Lucky twee
de met 166 punten^^
Groene ponys categorie DE:
Geralde Tiessink met Kimberly eerste
met 173 punten. Sandra Bosch met Jan-
sen tweede met 172 punten. Florenten
v.d. Marck met Nancy derde met 164 pun-
ten. Lisanne Schippers met Star Light
vierde met 164 punten.
Gevorderde ponys:
Marina Gotink met Goof eerste met 172
punten. Elodie Stokman met Aifhia twee
de met 171 punten. Nicolle Lentink met
Offen Minos derde met 168 punten. San-
dra Kappers met Jasper vierde met 165
punten. Rudie Heuvelin met Matteuw
vijfde met 162 punten.
Gevorderde paarden:
Herman Maalderink met Karolenza eer-
ste met 175 punten. Irene Regelink met
Maxim tweede met 168 punten.
Groene paarden:
Gerke Wunderink met Floris eerste met
167 punten. Ann-Charlotte met Luuk
tweede met 152 punten.
Winnaars van de dag, dit gaat over de ge
hele dag dat wil zeggen over de dressuur
springen en cross.
Gevorderde paarden:
Eerste Herman Maalderink met Karo-
lenza. Tweede Irene Regelink met
Maxim.

Groene paarden:
Eerste Ann-Charlotte met Luuk. Tweede
Gerke Wunderink met Floris.
Gevorderde ponys:
Eerste Rodie Heuvelink met Matteuw.
Tweede Bart Hartman met Brenda. Der-
de Carlijn Slijkhuis met Gorby. Vierde
Nicole ten Damme met Roos. Vijfde Ma-
rieke Rossel met Sonja.
Groene ponys:
Eerste Ellis Blom met Natanja. Tweede
Hannah Donker met Lucky. Derde
Lisanne Schiper met Star Light. Vierde
Annoek Pardijs met Jasmijn.
De beste combinatie van de dag was
Herman Maalderink met Karolenza, hij
won hiermee de Rabo Bokaal beschik-
baar gesteld door de Rabobank

Duivensport

De leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben zaterdag deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf Heverlee over
een afstand van 180 kilometer. Na een
late lossing tegen 11.15 uur s'morgens
kwamen de duiven tussen de buien
door met een snelheid van meer dan
100 kilometer per uur naar 'huis'.
De uitslagen waren: A en A Winkels l,
7, 20; M. Tiemessen 2, 3; T.Wesselink 4;
T. Jurriens 5, 6, 10, 11, 13, 16; M. Olie
slager 8,15; J. Burgers 9; J. Meyer 12,18,
19; J.van Dijk 17.

M o t o r s p o r t

De VAMC De Graafschaprijders uit
Vorden organiseerde zondagmiddag een
Zomerrit over een afstand van bijna 53
kilometer. De rit die was uitgezet door
Erik Kleinreesink voerde de 32 equipes
geheel door de omgeving van Vorden.
Alvorens Bert Regelink de prijswinnaars
bekend maakt werd een 'rondje' bingo
gespeeld. Start en finish van de Zomerrit
was bij Gasterij Schoenaker aan de
Ruurloseweg.
De uitslagen waren als volgt: Auto's en
motoren A-Klasse: l HJ. Cortumme
Toldijk 94 strafpunten; 2 W.D. Wisse
link- Ruurlo 126; 3 LJ. Van Huffelen-
Epe 141; 4 R.Plat- Scheemda 182.
B-Klasse: l J.van Wijk- Hoogeveen 160; 2
G. Lomulder- Westerbork 164; 3
H.Wiersma- Winschoten 184; 4 R.Pit-
Pesse 218 str; C-Klasse: l WHartman-
Oldeberkoop 63; 2 B.v.d. Horst-
Harderwijk 70; 3 R.Drenth- Gieten 71; 4
W.Wisselink- Halle 97.

Stuurman Leo Kuipers en bakkenist
Koen Kruip zijn afgelopen weekend
zesde geworden in de laatste wedstrijd
om de ISRA-cup in Assen. De Europese
competitie voor zijspannen bestond in
totaal uit vijf wedstrijden. Leo Kuipers
en Koen Kruip wisten drie van de vijf
wedstrijden uit te rijden. Na vier wed-
strijden stond het tweetal op de elfde
plaats in het tussenklassement. "Door
die laatste wedstrijd als derde te eindi-
gen, wisten we nog op te klimmen naar
de zesde plaats", aldus Koen Kruip.
In de strijd om de Dutch Open staat het
tweetal vierde in het tussenklasse
ment. De laatste wedstrijd in deze com-
petitie is in het laatste weekend van
september. "En daar kunnen we nog
derde worden in het eindklassement".



Burgemeester P. van Veen van Warnsveld in vakantiekostuum bij minister Dijkstal:

Een zwervende burgemeester
Halverwege zijn vakantie maakte de
nieuwe burgemeester van Warnsveld
een tussenstop bij minister Hans
Dijkstal van Binnenlandse Zaken. "Ik
was die dag op Schiphol aangekomen
met het vliegtuig vanuit Marokko en
stond op het punt om door te reizen
naar Frankrijk voor een korte fietsva-
kantie", vertelt de heer P. van Veen.
"Toen ik naar Marokko vertrok, wist
ik dat ik nog in de race was voor het
burgemeesterambt in Warnsveld. Dat
had de Commissaris van de Koningin
mij schriftelijk medegedeeld. Ik had
toen al het gesprek met de vertou-
wenscommissie achter de rug en
stond op de lijst van aanbeveling van
de Commissaris van de Koningin aan
de Minister van Binnenlandse Zaken.
Voordat ik naar Afrika vertrok had ik
het kabinet van de minister medege-
deeld dat ik tijdens mijn vakantie in
Marokko niet bereikbaar was. Ik zat
daar namelijk midden in de binnen-
landen waar je zelfs ook niet per GSM
te bereiken bent. Zoals afgesproken
heb ik bij aankomst op Schiphol ge-
lijk met het kabinet van de minster
gebeld. Ik kreeg toen te horen dat ik
direct naar de minister moest ko-
men, omdat Dijkstal de benoeming
nog wilde afronden voordat er een
nieuw kabinet zou komen. Dus daar
stond ik bij de minister: in mijn kaki-
broek en poloshirt. Normaal gespro-
ken kom je natuurlijk in pak bij de.
minister, maar ik dit geval kon dat
niet anders. Na dat gesprek met
Dijkstal had ik het gevoel dat ik wel
eens de nieuwe burgemeester van
Warnsveld zou kunnen worden. Alles
bij elkaar blijft het natuurlijk een
merkwaardig verhaal. Ik zou deze va-
kantie dan ook niet snel meer verge-
ten", lacht Van Veen.

Het leven van de nieuwe burgemeester
van Warnsveld lijkt één groot feest.
Nadat de heer Van Veen vijf maanden
waarnemend burgemeester is geweest
van Warnsveld, werd hij dinsdag l sep-
tember officieel benoemd tot de vaste
nieuwe burgemeester van deze gemeen-
te. Toevalligerwijs werd Van Veen op deze
dag 51 jaar en ging op datzelfde moment
ook nog de feestweek van Warnsveld van
start. De installatie volgde op woensdag
2 september. Het kon allemaal niet op.
Daarom ook de vraag of hij het gevoel
heeft dat nu de zeven vette jaren gaan
aanbreken?
"Nee, want dan zou ik zeven magere ja-
ren achter de rug moeten hebben..."

Maar als ik kijk naar de herindeling van
Drenthe heeft u het de afgelopen jaren natuur-
lijk niet makkelijk gehad als burgemeester van
Eelde. U heeft jarenlang strijd moeten voeren.
Dat lijken me geen makkelijk jaren!
"Nee, daar heeft u weer gelijk in. Ik ben
in totaal zes jaar burgemeester van Eelde
geweest. Met name de laatste drie tot vier
jaar stonden in het teken van de herin-
deling. En herindeling kenmerkt zich
door strijd. Daar weet de gemeente
Warnsveld alles van. Je kunt beide situ-
aties alleen niet met elkaar vergelijken.
Warnsveld vocht destijds voor zelfstan-
digheid. In Eelde daarentegen wilde men
wel samengaan met andere gemeenten.
De vraag was alleen met wie. In eerste in-
stantie wilde men ons indelen met de ge-
meenten Roden, Peize, Vries en Norg.
Vervolgens kwam er een voorstel om ons
in te delen met Assen. Daarna wilde
Groningen ons inlijven. Wij voelden
niets voor één van deze varianten, maar
wilden verder met de gemeenten Vries
en Zuidlaren. En die wens is uitgekomen.
Maar dat heeft wel heel veel strijd ge
kost."

In Warnsveld is de herindeling geen hot issue
meer. Wat dat betreft krijgt u het lekker mak-
kelijk en kunt u rustig achterover gaan leunen.
"Nee, nee, nee... Dat zie ik absoluut niet
zo. In Eelde waren wij noodgedwongen

veel tijd kwijt met de herindeling.
Daardoor raakten bepaalde zaken wat op
de achtergrond. Zaken die best wel be-
langrijk waren, maar waar je soms ge-
woon niet aan toekwam. In zo'n geval
moet je prioriteiten stellen en doen wat
het beste is voor de gemeente. Een bur-
gemeester heeft als het goed is altijd tijd
tekort. Je moet dus altijd prioriteiten stel-
len. In Warnsveld spelen er op dit mo-
ment geen echte grote zaken als een her-
indeling. Maar dat betekent niet dat je
dan rustig achterover kunt gaan leunen.
Nee, als bestuurder ben je er voor de be-
volking en daarbjj^pm je altijd tijd te-
kort. Laten we meWn allen blij zijn dat
een herindeling zoals in Drenthe niet
speelt in deze regio en dat ik me als bur-
gemeester kan richten op andere zaken.
Dat kan alleen maar in het voordeel wer-
ken van Warnsvel^É

Op 16 maart van dit jaar werd u benoemd tot
waarnemend burgemeester van Warnsveld.
Wanneer kreeg u het gevoel dat u hier wel voor
vast burgemeester wilde worden?
"Nou, dat was al vrij snel. Ik heb gewoon
het gevoel dat het klikt in Warnsveld.
Zowel met college als de raad, maar ook
met de ambtenaren en de plaatselijke be-
volking. Zover ik daar tenminste over
kan oordelen want zo heel veel contact
heb ik natuurlijk ook nog weer niet ge
had met de inwoners van het dorp."

Was het moeilijk om stil te houden dat u op de
burgemeesterpost in Warnsveld had gesollici-
teerd?
'Ja, want iedereen is toch nieuwsgierig.
De mensen vragen zich af wat je doet.
Solliciteer je mee of niet? En die vraag
die krijg je ook. En het stomme is: wat
moetje dan zeggen? Als je 'nee' zegt dan
lieg je en als je 'ja' zegt dan zegje teveel.
Je doet het dus nooit goed. Mijn credo
was dan ook altijd: dat staat in de sterren
verscholen. Maar ook als je dat zegt, zeg
je natuurlijk al iets."

Door de gemeenteraad wordt u gezien als een
rustige, kalme en bedachtzame man. Klopt dat
beeld?
"Ja, ik ben wel rustig. Maar vroeger was
dat wel anders. Toen was ik veel primair-
der in mijn reactie. Een mooi voorbeeld
dat mij nu te binnen schiet is de periode
dat ik nog raadslid was in Heeteren. Dat
was nog voordat ik burgemeester werd
van het klein Rozendaal bij Arnhem.
Burgemeester Buddingh van Steenderen
was in die tijd waarnemend burgemees-
ter van Heeteren en we hadden het in die
periode dikwijls met elkaar aan de stok.
Later is dat allemaal wel weer goedgeko-
men tussen ons en we kunnen het nog
steeds goed met elkaar vinden maar toen
ik wegging zei hij wel dat het enfant ter-
rible de raad van Heeteren ging verlaten.
Wat dat betreft ben ik wel veranderd. Ik
ben niet meer een echte enfant terrible.

Nee, als burgemeester moetje leiding ge
ven, compromissen sluiten en proberer
partijen bij elkaar te brengen. Een burge
meester moet opjectief zijn. Maar om
eerlijk te zijn vind ik het wel eens jam
mer dat ik die rol van vroeger niet meei
kan spelen".

Vervolgens maken we in het interview
even een zijsprong naar de hobby s en in
teresses van burgemeester Van Veen. Van
zijn voorganger wisten we dat mevrouw
Van Vugt een liefhebber is van potten
bakken, ze graag boeken leest van
Ludlum en samen met hartman hele
maal Griekofiel is en bijna^Hl jaar naai
Griekenland op vakantie gaat. Ook de
heer Van Veen mag graag op vakantie
gaan. "Mijn voorkeur gaat echter wel uit
naar een avontuurlijk en sportieve va-
kantie. Dit jaar ben ik dus dÉ>' Marokko
geweest waar ik met een g^rep van acht
personen de binnenlanden ben ingetrok-
ken en veel in de bergen heb gelopen.
Vervolgens heb ik daar nog een fietsva-
kantie in Frankrijk aan vastgeknoopt,
zegt de nieuwe burgemeester van
Warnsveld die daaraan toevoegt dat hij
ook graag tennist.

'Verder ben ik ongehuwd. Voor een zwer-
vend burgemeester zoals ik is dat na-
tuurlijk wel makkelijk. Want ik belast
niet gelijk een gezin met een verhuizing
naar een hele andere streek. Zelf pas ik
me meestal heel erg snel aan en ik voel
me dan ook al-tijd vrij snel thuis in een
nieuwe omgeving. Het is dus niet zo dat
ik hier rondloop met heimwee naar het
hoge noorden waar ik de afgelopen zes
jaar gewoond heb en als geboren
Groninger mijn roots heb liggen. Nee,
om heel eerlijk te zijn wonen de meeste
vrienden van mij ook in het midden van
het land. Een groot deel van mijn leven
heb ik natuurlijk ook rond Arnhem ge
woond. De meeste vrienden wonen dan
ook in die omgeving."

Wordt Warnsveld uw eindstation?
"Ik vind het altijd een goede zaak dat een
burgemeester niet al te lang in één de
zelfde plaats blijft hangen. Zes jaar is wat
dat betreft een mooie periode. Maar er
kunnen zich altijd zaken voordoen waar-
door een burgemeester toch eerder ver-
trekt. Dat zie je maar eventjes met colle
ga Verstandt. Die zit vier jaar in Zutphen
en wordt gevraagd om staatssecretaris te
wor-den. Dat is iets waar je dan voor
kiest."

Dus een overgang naar Den Haag zit er nog
steeds in.
"Nee hoor, ik zou daar daar ook helemaal
niets voor voelen. Ik vind een burge
meesterschap perfect en besturen op dit
niveau heel prettig. Dus ik ben niet ie
mand die met een schuin oog naar Den
Haag kijkt."

Ziekenzondag
De drie kerken in Vorden en De
Zonnebloem houden zondag 13 sep-
tember weer een bloemengroet. Deze
dag valt samen met de
landelijke ziekenzondag van De
Zonnebloem. De bloemendienstcom-
missie hoopt dat na de diensten in de
Vordense kerken weer veel mensen op
pad zullen gaan met een bos bloemen.
Deze bloemengroet is bedoeld voor 80-
plussers, zieken en voor hen die op een
of andere manier niet vergeten mogen
worden. Om de lijst zo compleet moge-
lijk te hebben, krijgt de bloemen-
dienstcommissie erg veel medewer-
king van de gemeente, artsen, domi-
nees, pastoor en Graafschap Zuid.

Zonder deze medewerking zou het on-
mogelijk zijn een lijst samen te stellen.
Ook dit jaar wordt het op prijs gesteld
als u zelf een bos
bloemen kunt komen brengen.

Natuurlijk mag dit ook een bloemetje
uit eigen tuin zijn. U kunt uw bloemen
brengen op vrijdag 11 september van
19.00 tot 21.00 uur in het Achterhuus
(achter de Gereformeerde Kerk) of bij
mevrouw Wissink aan de Eikenlaan 10
in Kranenburg. De bloemendienst
wordt zoveel mogelijk volgens dezelfde
liturgie in de drie kerken gehouden.
De liturgie is voorbereid door leden
van de drie kerken.

Klootschiettoernooi
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt zondag 13 september een kloot-
schiettoernooi voor verenigingen,
buurten, bedrijven en families. Let wel
een toernooi waaraan alleen inwoners
uit Vorden kunnen deelnemen.

Het toernooi vindt plaats in het buurt-
schap Linde waar een parcours is uit-
gezet met een lengte van 4 kilometer.
Start en finish zijn bij het Praothuus.
Er zijn drie klassen: dames, heren en
een gemengde klasse. Elk team bestaat
uit vier personen. Voor opgave kan
men bellen 551932.

collecte
Van 13 tot en met 19 september zal we
derom de jaarlijkse landelijkse collecte
van het Prinses Beatrix Fonds plaats-
vinden. Het Prinses Beatrix Fonds is
het Nationaal Fonds ter bestrijding van
spierziekten, polio, ziekte van Parkin-
son, ziekte van Huntington, multiple
sclerose en spasticiteit. Het fonds heeft
het keurmerkcertificaat ontvangen
van het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving. Beschermvrouwe van het fonds is
Hare Majesteit de Koningin.

Het Prinses Beatrix Fonds gebruikt de
gelden die via de collecte binnenko-
men voor wetenschappelijk onderzoek
in uitsluitend Nederlandse Onder-
zoekscentra. Daarnaast wordt ook veel
hulp geboden aan individuele patiën-
ten. Het Prinses Beatrix Fonds onder-
steunt het werk van vijf patientenbe
langenverenigingen. Dit zijn de
Vereniging Spierziekten Nederland, de
Multiple Sclerose Vereniging
Nederland, de BOSK, de Parkinson
Patiënten Vereniging en de Vereniging
van Huntington.

Het Prinses Beatrix Fonds doet met de
collecteopbrengst heel veel goed werk
in Nederland. Dat werk moet worden
gecontinueerd en nog verder worden
uitgebreid. Dat kan door de collectan-
ten niet voor niets langs te laten ko-
men. Geen collectant aan de deur ge
had? Maak dan Uw gift over op giro
969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds.
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Vorden
Zutphenseweg 29

tel.:(0575)551971
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Winterswijk
Misterstraat 76

tel.: (0543) 51 39 80

Doetinchem
Dr Huber Noodtstraat 14

l.: (0314)3604 16

Internet voor senioren
In september start de Volksuniversiteit Zutphen een aantal cursussen Internet
overdag. De cursus, bestaande uit 3 lessen van 2 1/2 uur, is georganiseerd omdat
vanuit het Seniorweb behoefte bleek te bestaan aan scholing. Het Seniorweb is
een organisatie die ouderen animeert mee te surfen op het World Wide Web en
te E-mailen. Men vindt dit mogelijkheden bij uitstek om als oudere betrokken te
blijven bij alles wat zich in de wereld afspeelt. Bovendien zijn het communica-
tiemiddelen waarbij men niet eerst de deur uit moet om contact te leggen. Wil
men de cursus volgen dan is voorwaarde dat men op de hoogte is van Windows
en al kan omgaan met 'de muis'. De cursus wordt gegeven in groepjes van maxi-
maal 6 personen en per persoon is een computer met internetaansluiting aan-
wezig. Wil men eerst Windows leren dan zijn hier ook mogelijkheden voor.

Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur
in zaal "de Herberg" te Vorden

De veiling wordt gehouden ten bate van de gezamenlijke
kerken te Vorden, Wichmond en Vierakker.

Wilt u wat schenken voor dit goede doel? Vaak hebt u thuis dingen staan die voor u
overbodig zijn en wat juist voor de veiling geschikt is.
Bij verhuizingen, sterfgevallen enz. weet men vaak niet waar de overtollige spullen heen
moeten. Neem dan contact op met de Veilingcommissie:

G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470,
G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm ook wordt zeer op prijs gesteld.

Koetsentocht
De vereniging van het aangespannen
paard 'In stap en draf in Hengelo houdt
zondag 13 september een koetsentocht.
Het is de 19e keer dat deze klassements-
rit wordt georganiseerd. De jurering van
de authentieke aanspanningen zal wor-
den verricht door de Nederlandse Bond
van Verenigingen van Aangespannen
Paarden. De klassementsrit in Hengelo
telt mee voor de Nationale Kampioen-
schappen.
Naar verwachting zullen ongeveer hon-
derd aanspanningen deelnemen aan de
tocht die ongeveer dertig kilometer lang
is. De start en finisch van de tocht is op
De Hietmaat. Rond het middaguur ma-
ken de deelnemers aan de tocht hier een
tussenstop voor de lunch. Voor het pu-
bliek is er dan volop gelegenheid de koet-
sen te bekijken. Verder zullen er op de
Hietmaat demonstraties worden gege
ven door Esther van Toom en Ünda
Bruntink. De toegang is gratis.

KunstKring Ruurlo
Het bestuur van de KunstKring Ruurlo
wil de komende weken gebruiken om
eens kritisch te kijken naar de activi-
teiten die de afgelopen periode zijn ge-
houden. De KunstKring bestaat nu drie
jaar. De evaluatie gebeurt door middel
van een schriftelijke enquête. Iedereen
uit Ruurlo en omgeving kan aan deze
enquête meedoen. Voor meer informa-
tie over deze enquête kan men contact
opnemen met secretaris Ineke
Voortman, Slootsdijk 9 in Ruurlo, tel.
(0573) 45 20 75.
Begin oktober volgt er een ledenverga-
dering waar het bestuur mede op basis
van de schriftelijke enquête de koers
voor de komende jaren zal presente
ren. Ook zal er in deze vergadering
worden gesproken over de samenstel-
ling van het bestuur. Op dit moment is
Els Weigraven waarnemend voorzitter.
Weigraven nam de voorzittershamer
over van Bea Snijders die eind april het
bestuur van de KunstKring verliet na
verschil van mening over het te voeren
beleid.
Naast interim-voorzitter Els Weigraven
bestaat uit bestuur van de KunstKring
op dit moment uit Ineke Voortman-
Van den Brink (secretaris), Fred Wolters
(penningmeester) en Karen Liernur
(notulist).

5 oktober bruidsshow
Op maandag 5 oktober wordt de
nieuwe bruidsmode geshowd in de
pas verbouwde buitensocieteit van de
Hanzehof in Zutphen. Deze zaal heeft
een flinke facelift ondergaan zodat
de bruiden nog mooier over het voet-
licht komen. Op deze avond krijgen
de aanstaande bruidsparen een zeer
compleet beeld van het laatste
nieuws op het gebied van trouwen.
Maar liefst veertien specialisten verle-
nen hun medewerking aan deze
avond.

Zo showt Bruidsmode Covers Zutphen
een selectie topmodellen van binnen- en
buitenlandse bruidshuizen. Nieuw zijn
de rokken en jasjes die onderling met el-
kaar te combineren zijn. Zo kan de aan-
staande bruid niet alleen haar eigen ere
atie samenstellen maar lost die ook veel
problemen op voor bruidjes met een
moeilijke confectiemaat. Ook kleding
voor de bruidegom uit de collectie van
Walle Tempelman Mannenmode komt
ruimschoots aan bod.
Een nieuwe tendens zijn themahuwelij-
ken. Bijvoorbeeld een sprookjeshuwelijk.
En waar kun je dan mooier terecht als
het Museumhotel die u graag hierover
informeert. De nieuwe bruidskapels wor-
den verzorgd door Kapsalon Chez
Barbara en vakkundig drukwerk en ori-
ginele geschenkjes vindt u in de stand
van Wevo Druk.
Gelukkig heeft ook bloembinder Fred
Hietbrink tijd gevonden in zijn druk be
zette agenda om op de bruidsshow zijn

kunstzinnige creaties van bruidsboeket-
ten te tonen. Hietbrink is een veel ge
vraagde bloembinder in het buitenland.
Zo maakte hij zakenreizen naar Italië en
Japan.

Om je mooie bruidsjapon te sparen is
trouwvervoer in een odtimer ideaal want
die hebben nog een zee van binnen-
ruimte. Dat is te zien bij de Citroen trac-
tion-avante van De Larke. Vocalgroep
Voices uit Amersfoort komt laten horen
wat op uw bruiloft ook mogelijk is. Voor
de vele brildragenden onder ons showt
de Brilshop hoe een bril een sieraad kan
zijn.

Op de trouwdag wil iedere bruid wel
graag dat bruine vakantiekleurtje. Dat
kan met de zonnehemels van Koolwitje.
Traditiegetrouw laat bakkerij Piet Jansen
de bezoekers weer smullen van soesjes
en huistaarten die daar staan uitgestald.

Ook de nieuwste trouwringen en sie
raden uit de collectie van juwelier
Slotboom worden op het plankier en in
de vitrine getoond.

Iets om heerlijk over te dromen is de hu-
welijksreis. Er is variatie te over bij passa-
ge en reisburo Mulderije. In hun stand
geven ze uitgebreide informatie. Een er-
varen vakman is de bruidsfotograaf Wim
van Bemmelen. Zijn resultaten in full co-
lour en diverse foto-formaten heeft hij
maandag 5 oktober natuurlijk bij zich.



HAMER
ZOEKT EEN

STEENGOEIE
METSELAAR

Behalve huizen heb je al aardig wat ervaring opgebouwd. Je bent
een echte teamworker. Enthousiast, flexibel en collegiaal.

Je leeftijd? Ongeveer 30 jaar. Stuur je sollicitatiebrief binnen
14 dagen naar Bouwbedrijf Hamer, t.a.v. Dhr. E. J. Hamer,

Barchemseweg 14a, 7261 DC Ruurlo.
Of bel: (0573) 45 1 3 63.

Hamer. Meer hebt u om te bouwen niet nodig.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

doncferdag lOsept
vrijdag 11 sept

zaterdag 12 sept.

Open Huis
ÉÜ

kom de nieuwe
najaars- en wintermode

bewonderen bij

HAMER
ZOEKT EEN
HANDIGE

TIMMERMAN/V
Je hebt de slag al enige jaren te pakken. Je bent een echte
teamworker. Enthousiast, flexibel en collegiaal. Je leeftijd?

Ongeveer 30 jaar. Stuur je sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar
Bouwbedrijf Hamer, t.a.v. Dhr. E.J. Hamer, Barchemseweg 14a,

7261 DC Ruurlo. Of bel: (0573) 45 13 63.

Hamer. Meer hebt u om te bouwen niet nodig.

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)

IMVO
MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL

ZUTPHEN

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

MAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

start medio september 1998 weer een

cursus:

MIDDENSTAND AOV
(ALGEMENE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN)

AOV, hét vestigingsdiploma voor: detailhandel,
ambacht, dienstverlening, vervoer, horeca en

ambulante handel.
voor aanmelding en informatie:

A. Hoogkamp
tel.: 0575-52 16 42

A.Krist tel.: 0573-25 30 13
(b.g.g. IMVO tel. 078-68 40 212

mumtm
•H THEO TERWEL

AUTOSCHADESPECIALIST
: : :

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Heeft u last van

WESPENNESTEN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor het snel en deskundig
verwijderen van alle soorten

ongedierten
"fel. (0575) 55 32 83

06^51 106955

Gislaved 516 155-13 89,OO
Firestone F580 175-70-13 99,5O
Marchal 195-50-15 122,5O

Ook andere merken en maten
scherp geprijsd.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
AÜTOBAHBfH

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
462779

DEZE
SYMPTOMEN

GAAT U TE LIJF
MET DE HEILZAME

k
VAN MASSEREND WATER.

jkite meltxide voor uw persoonlijke
gezondheidszorg.

Wtiirlpoolsystemen direct van de fabrikant.

BAD & WHIRLPOOLCENTER
Gelderhorst 14-16 • 7207 BH Zutphen

0575 - 570394

Last van over-
gewicht?

De nieuwe cursus Fit + Slank
begint weer

Met de cursus fff + Slank heeft u écht resultaat!
De cursus Fit + Slank werkt zo goed, dat veel ziektekostenverzekeraars

een gedeelte van uw cursusgeld vergoeden.

Twee specialisten begeleiden de cursus Fit + Slank.
Indoor Sport Vorden begeleidt het onderdeel bewegen.

De Zorggroep tost-Gelderland verzorgt het voedingsgedeelte.>QD<

De cursus Wf + Slank is voor iedereen toegankelijk.

Indoor Sport Vorden
Overweg 16 • 7251 JS Vorden • http://www.fitnet.com/isv/

Informatie bijeenkomst
zaterdag 26 september

om 11.00 uur bij
Indoor Sport Vorden.
Tel. (0575) 55 34 33

Visser
M O D E

presenteert

KINDER NODESHOW
vrijdag 11 september om 19.15 uur

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden. (O575) 55 1381
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