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DirekteurA. Koster van Mevo prijst slagvaardigheid gemeentebestuur Ruurlo:

Van Boxem opent pand Mevo
Zwemseizoen afgesloten

DirekteurA. Koster (links) en burgemeester J. de Groot van Ruurlo luisteren aandachtig naar de toespraak van
gedeputeerde J.C. van Boxem die afgelopen vrijdagmiddag het nieuwe pand van Mevo in Ruurlo opende.

Gedeputeerde J.C. van Boxem
heeft afgelopen vrijdagmiddag
officieel het nieuwe pand van
Mevo aan de Spoorstraat in
Ruurlo geopend.

In zijn toespraak stond de Gelder-
se portefeuillehouder voor
Economische Zaken en Werkgele
genheid even stil bij de verhuizing
van Mevo van Vorden naar Ruurlo.
"Als provinciaal bestuurder ben ik
er altijd een voorstander van dat
een bedrijf in zijn eigen gemeente
groeit en uitbreidt. Het is jammer
dat dit niet mogelijk was in
Vorden", aldus Van Boxem. Ver-
volgens feliciteerde hij direkteur
A. Koster en de medewerkers van
Mevo met het nieuwe pand in
Ruurlo en verrichte hij de ope-
ningshandeling door een gordijn
weg te schuiven waarna het nieu-
we logo van Mevo zichtbaar werd.
In zijn toespraak zette direkteur A.
Koster van Mevo de verhuisperike-
len op een rijtje. "Lang is er over
gesproken, nagedacht en gewikt
en gewogen. Sinds de oprichting
van Mevo in 1977 heeft de uibrei-
ding altijd plaats gehad in de ge-
meente Vorden. Natuurlijk zou-

den wij graag in die^«neente
onze vleugels verder heBoen uitge
slagen. Helaas bleek hiervoor de
politieke wil niet aanwezig en een
bedrijf dat geen ruimte meer heeft
om te groeien, is een bedrijf dat
stil staat. U kent het spreekwoord
'stilstand is achteruitgang' en daar
waren we bij Mevo nog lang niet
aan toe. Dus hebben wij het voor-
beeld van onze zeer gewaardeerde
partner en klant van het eerste
uur gevolgd en zijn we evenals
Bronkhorst High Tech vertrokken
naar Ruurlo. Hier werden we met
open armen ontvangen door een
enthousiast en ondersteunend ge
meentebestuur", aldus de heer
Koster. ^
Vervolgens was het de beurt aan
burgemeester J. de Groot van
Ruurlo. Deze ging kort in op de
werkwijze van de gemeente Ruur-
lo. "De gemeente is meer en meer
een bedrijf geworden en we probe
ren dan ook zo slagvaardig moge
üjk te opereren", aldus de heer de
Groot.
De opening van Mevo werd bij ge
woond door een paar honderd ge
nodigden. Opvallende afwezige
was het gemeentebestuur van

Vorden. Waarschijnlijk was het
Vordense college van burgemees-
ter en wethouders ook niet uitge
nodigd door de directie van Mevo.
Zaterdag 18 september houdt
Mevo 'open huis'. Belangstellen-
den kunnen op deze dag het nieu-
we pand bezichtigen. Personeelsle
den van Mevo zullen de gasten
voorzien van tekst en uitleg en de
machines zullen volop draaien.

Mevo opent
internetsite
Sinds afgelopen vrijdag - de ope
ning van het nieuwe pand - be
schikt Mevo over een eigen in-
ternetsite. Naast informatie
over het bedrijf kunt u op deze
site ook foto's bekijken van de
opening van afgelopen vrijdag-
middag.

De internetsite van Mevo is ge
maakt door Drukkerij Weevers
uit Vorden.

Het internetadres van Mevo is
www.mevo.nl

'De Boomhut' feestelijk geopend
Onder grote belangstelling van
ouders, kinderen en medewer-
kers van Kindercentrum "De
Klimboom" werd zaterdagmor-
gen de buitenschoolse opvang
(BSO) geopend. Dit gebeurde
middels het open knippen van
het ingepakte gebouw dat de
naam "Boomhut" heeft gekre-
gen.. In feite deze morgen het
feest voor de kinderen.

De buitenschoolse opvang op zich,
is reeds in januari jongstleden van
start gegaan. "De belangstelling
voor deze opvang is sinds januari

alleen maar groter geworden.
Thans is men de ene week 5 mid-
dagen geopend en de andere week
4 middagen" ,aldus RAVaanders,
penningmeester van "De Klim-
boom", tijdens zijn welkomst-
woord. De "Boomhut" biedt plaats
aan maximaal 10 kinderen tussen
de 4 en de 13 jaar. De "hut" is heel
praktisch ingericht, met name het
buiten spelen heeft veel aandacht
gekregen. De gemeente Vorden
heeft de direct aangrenzende
grond in bruikleen gegeven. De
werkgroep van de B.S.O., met name
Margriet van Setter en Dick van

Hoffen hebben veel werk verricht
ten aanzien van het ontwerpen van
de tuin. De kinderen kunnen naar
hartelust met water spelen. Er is
namelijk een "heuse" ouderwetse
waterpomp, zand en stenen. De
opening ging gepaard met veel fes-
tiviteiten. Onder andere verfspat-
ten, karaoke, buttons maken. De
kinderen konden geschminkt wor-
den. Als speciale attractie was er
een aerobic les welke werd gegeven
door Joanne Hendriksen van
Indoor SportDe kinderen en niet te
vergeten de moeders dansten vol
enthousiasme mee.

Aan alles komt een einde. Begin
september is het zwembad "In
de Dennen" gesloten. Traditie-
getrouw ligt er elke dag een
groep ochtendzwemmers in
het bad te rillen.

Al om 07.00 uur des morgens, weer
of geen weer, koud of warm, de
led^fctrekken hun baantjes vol
goecRnoed. Die goede moed was
in koude dagen wel nodig, zeker
toen ook nog eens de verwarming
uitviel.
Geen nood, het water bleef keurig
18 a l e n Celsius, zij het dat dit

het totaal van de drie

baden tezamen betrof. ( dus 6 gra-
den per bad). Traditiegetrouw
werd de laatste week afgesloten
met een heus ontbijtbuffet aan
het zwembad.
De badmeester had er zelfs de glij-
baan voor aangezet. Gevuld met
eenzacht gekookt eitje en heerlij-
ke broodjes suis je immers nog
sneller naar beneden! De ochtend-
zwemgroep heeft haar seizoen er
helaas weer opzitten en kan nu tot
de opening in het jaar 2000 elke
dag uitslapen. Maar stiekem (zeker
met het huidige mooie weer) kij-
ken ze al weer naar het volgende
seizoen (en ontbijtbuffet) uit.

ANBO
De ANBO Vorden is momenteel zoe
kende naar "deskundigen" op het
gebied van wonen, zorg, vervoer en
sociale zaken, die bereid zijn zich
in te zetten voor een "korte klus" op
hun terrein. In feite is het de bedoe
ling dat, daar waar de inbreng van
de ANBO wordt verwacht aan een
team van deze deskundigen
gevraagd wordt "de klus te klaren".
Er wordt dus geen verplichting op

lange termijn gevraagd. Voor infor-
matie kan men bellen 0575-552003.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre gaat zondagmid-
dag 19 september een kanovaart
maken over de Berkel van Zutphen
naar Almen. In zijn totaliteit een
tocht van circa 4 uur. Voor infor-
matie en opgave kan men bellen
0575-452884.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 september 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 september 10.00 uur ds. A. Hagoort, Startzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 september 10.00 uur ds. J. Jonk, Geesteren; 19.00 uur ds.
RW. Dekker, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 18 september 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 september 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 september 17.00 uur Woord- en Communiedienst.
Zondag 19 september 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
19-20 september pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts
'l8-19 september dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32. Alleen voor
dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bel-
len voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 18-19 september FA Kuyl, Lochem, tel. (0573) 25 16
84. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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 Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942. -

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22. ,

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR mUFCTl DRINGENDE HULP VAN:
PO l mi - AMRUI.ANC:I - BKANDWI:I:R tciHbon 112

POLITIE VORDEN:
daji en nacht (0575) 55 12 :«) b.^.j;. (055) 368 68 68

KKANI)VVi : i :K: dagen nacht 112
AMBUIANCi:: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• SAPPER-DE-FLAP! Kom
ook naar de Pipo Fancy Fair
in en om peuterspeelzaal Ot &
Sien. Deze zal gehouden wor-
den op zaterdag 18 september
van 9.30 tot 12.30 uur aan Het
Jebbink 13a.

• NUTSFLORALIA: u komt
toch ook naar de bloemen-
tentoonstelling op 17, 18 en
19 september in het Dorps-
centrum te Vorden?

• Verkoopexpositie van de
schilderijen van wijlen Gerard
Wesselius, op zaterdag 18 en
zondag 19 september vanaf
11.30 uur tot 16.30 uur, in zijn
atelier aan de Aaltenseweg 17,
7255 PG Hengelo (G).

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575) 55
32 83, b.g.g. 06-51106955. •

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.

sink, (0575) 57 21 27.

• Te koop: Suzuki Alto G LX,
bj. 92, 48.000 km. Ford Es-
cort CLX 1.6, 16V, bj. 92,
95.000 km. Renault 5 TR, bj.
88, 147.000 km. Fiat Panda

, bj. 87, opknapper,
km. Tel. (0575) 462779.

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude 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

• Pompoenverkoop Jams en
Chutney. Opbrengst voor een
goed doel w.o. 'Manege zon-
der drempels'. Zaterdagmid-
dag 18 september v.a. 14.00
uur. Barchemseweg 67 te
Ruurlo, tel. (0573) 45 30 90,
fam. Hoeks en Kok

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? Wilt u dit beheer-
sen? Bel dan (0575) 467381

• NUTSFLORALIA: denkt de
schooljeugd aan het inleveren
van hun stekplantje, de vlijtig
Ues?

• TE KOOP: goed onderhou-
den Etna gasfornuis, tel.
(0575) 55 17 81.

• 2 Jongemannen werkz. op
boerderij zijn met spoed OP
ZOEK naar zelfstandige
woonruimte, max. huurprijs
hfl. 1.000,-, in regio Vorden.
Tel.: (0575) 55 14 43 (na 16.30
uur). Vragen naar Evert

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

• Verse snijbloemen van
eigen land. Van eenvoudig en
goedkoop bosje tot diverse
creaties. Verder ruime keuze in
kalebassen en andere snuiste-
rijen. Overtuig u zelf. Schoena-
ker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Ziet u op tegen de lange
winteravonden? Kom m.i.v. 20
september gezellig bridgen bij
onze niet-rokersclub op elke
ma. avond in 't Dorpscentrum
Vorden om 19.30 uur (tel. secr.
55 24 85). Bij voldoende
belangstelling is er voor begin-
ners gelegenheid een cursus
te volgen. Info: tel. 55 24 86.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Amerikaanse eikels. Ontvan-
gen woensdag en zaterdag.
Peppelman, Kerkhoflaan 1a,
Vorden.

• TE KOOP: gasboiler 115
liter, bouwjaar 1990, verbeterd
rendement In goed onderhou-
den staat Vraagprijs fl. 300,-.
Telefoon: (0575) 55 43 94 (na
18.00 uur).

• Nederl. gezin in Zwitserland
(Genève), 4 kinderen, zoekt
op korte termijn een aardige
au pair: hulp voor de kinde-
ren .en lichte huishoudelijke
bezigheden. Voldoende vrije
tijd, bijv. voor een talencursus.
Inl. tel. 0575-556351.

• TE KOOP: 10 beste ooilam-
meren en neg 2 jonge
dekrammen bij Van Middel-
koop, Vierakker. Tel. (0575) 44
1439.

• Het cursusprogramma van
Reurles Huus ligt voor u
klaar. Bel voor toezending
ervan het secretariaat van dé
KunstKring Ruurlo: (0573)
452075. Of loop op vrijdag-
morgen tussen 9.30 en 12.00
uur even binnen Jaij het cre-
atieve centrum zelf aan de
Wildenborchseweg 15. Zowel
beginners als gevorderden
zijn welkom.

• GEVRAAGD: zelfstandige
hulp in de huishouding voor
3 of 4 uur per week. De Wilde,
Hekkelerdijk 3 (Boggelaar),
tel. 554004. ^

• SAPPER-DE-FLAP! Kom
ook naar de Pipo Fancy Fair
in en om peuterspeelzaal Ot &
Sien. Deze zal gehouden wor-
den op zaterdag 18 september
van 9.30 tot 12.30 uur aan H
Jebbink 13a.

• Woonruimte TE KOOP
GEVRAAGD: half-vrijstaande
dan wel vrijstaande woning in
Vorden, liefst met garage.
Indeling beneden: royale
woonkamer of woonkamer
met extra vertrek voor slaap-
kamer of studeerruimte. 1e
verdieping: 2 dan wel 3 slaap-
kamers. Aanbiedingen tel.
(0314) 325894.

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

• TE KOOP: 2 perc. beste
snijmais 1,60 + 0,85 ha., ook
afzonderlijk. Br. inl. voor 17-9
20.00 uur bij: Morde, Ruurlo-
seweg 48.

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag v.a. 15.50
uur. Sport- en gezondheids-
studio Vorden. Info tel. (0575)
55 40 91 of (0543) 51 74 67.
(augustus en september judo-
introductielessen)

• TE KOOP: 3,50 ha maïs. J.
Berenpas, 7251 KT 5, Tel. (0575)
55 67 72, Mossel - Vorden.

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

-VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Bakker Schurink presenteert:
Nieuw!! Maxima Vlaai

voor een minimum prijs een complete verrassing

f 15?5
voor maar

Heerlijke
verse

vlaaien
keuze uit
ruim 30
soorten

da R is in de maand:

Roomboter-amandel
speculaas
250 gram

voor 15?°
o o o o o o o
Amerikaanse Bosbes-
sen Muffins
'n heerlijke traktatie bij de koffie

per stuk f l.10

9 verschillende
Woudvruchten
in een vlaai
goed voor 6 punten
voor maar

Zonder con-
serverings-
middelen

en alle even
lekker

f 8?°
ö O ö O S ö ö-

Tip van deze week
••• Prokorn • • •
een mals meergranen, boordevol vitamines
en mineralen
Puur natuur, dat proeft UI
deze week f275

Zie ook onze dagaanbiedingen
p.s. iedere donderdag 5 broden voor f 12,95

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,

ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Reclamebureau To The Point!
zoekt tijdelijke assistentie,

(administratief ondersteunend)

Wie helpt ons uit de brand?
De Boonk 8, Vorden. Bel Erika op 0575-554140.

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum: jjj
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 <$>

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering



Heden werden wij verblijd met
de geboorte van onze dochter
en zusje

Linet
Berendina Maria

Zij is geboren op 1 september
1999 om 15.51 uur en weegt
3030 gram.

Evert en Simone
Rozendaal
Marloes

Walterslagweg 10
7223 KB Baak
0575-441654

Graag voor bezoek even bellen.

Je bent een
groot wonder
lief en klein
waar we heel
erg blij en
gelukkig mee zijn

Geboren om voor altijd van te
houden op 5 september 1999
onze dochter

Femke
Jacomina Alberta

De trotse ouders zijn:

Arnold en Ina van der
Stroom-Hammers

Dennendijk 5
7231 RB Warnsveld
Tel. (0575) 57 09 93

Ina en Femke rusten van 13.00
- 15.00 uur en na 22.00 uur

Hierbij willen wij een ieder har-
telijk dank zeggen, voor de
vele post, bloemen en ca-
deaus, die wij op ons 40-jarig
huwelijk mochten ontvangen.
Het was een fijne dag.

v........................................T

Het Wiemelink 34
Vorden

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

ROMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo
(Gld.) • Tel./fax (0575) 467437 Ma.
t/m vr. geopend van 17.00-19.30

uur Za. van 10.00-17.00 uur

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

4 juni 1999 gaven wij:

Marcel Schiphorst
&
Linda Bruntink
elkaar het ja-woord in het gemeentehuis te Hengelo

(Gld.).

Dit willen wij op dinsdag 21 september
1999 in de kerk St Jan de Doper te
Keyenborg om 10.30 uur laten inzege-
nen.

U wordt beleefd uitgenodigd voor de
receptie op dinsdag 21 september
van 16.30 tot 18.30 uur in zaal "De
Radstake", Twenteroute 8 te Heelweg,
Varsseveld.

7255 KJ Hengelo Gld., september 1999
Veermansweg 6.

.̂..... ..... ................................

v . . ........ ...... ... .... ......
•

Harold Kolkman
&
Hermien van den Vlekkert

Wij gaan trouwen op vrijdag 24 septem-
ber 1999 om 12.00 uur in het gemeente-
huis "Kasteel Vorden".

»
U bent van harte welkom op onze recep-
tie, die worden gehouden van 14.30 tot
16.00 uur in Bodega "'i Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
de Stroet 17, 7251 CP Vorden

l
•• «•
v '

v - . . . . . .-.-. . . . . . .-. ........ . . . . ..............
» »

Gerrit en Dieny Hishink »,

1959 A 1999

Op vrijdag 24 september 1999 hopen wij

Henk Bosman

en ^^
Tine Bosman-Gro<9toessink

samen met onze kinderen ons 40-jarig
huwelijk en de 65e verjaardag van Tine te
vieren.

U bent van harte welkom op de receptie
van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

H.J. Bosman
Larenseweg 5, 7251 J L Vorden

. . .o
v . .

Op vrijdag 24 september a.s. hoop ik 66
jaar te worden.

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten
gaan nodig ik u uit op de receptie die
gehouden wordt op zaterdag 25 septem-
ber van 19.30 uur tot 23.00 uur in "De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

H.J. Uenk

Nieuwstad 41, 7251 AG Vorden

.-,. — ............. ...

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta fr1
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Het is goed zo.

Na een moeilijke laatste periode,
is in zijn eigen vertrouwde omgeving
rustig ingeslapen mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

ERNST TE VELTHUIS

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: Gerda te Velthuis - ten Have
Vorden: Gerrit en Joke te Velthuis

Gera en Arriën
Ernst en Floran
Gerben en Annoeschka

Vorden: Johan en Hermien te Velthuis
René en Wia
Erica en Johan

Vorden: Ernst en Diny te Velthuis
Sancfer

Brummen: André en Marianne te Velthuis
Riek
Koen
Tim

Vorden: Harry en Derkjen te Velthuis
Monica
Sjoerd
Bernadet

8 september 1999
Stationsweg 6
7251 EM Vorden

De crematieplechtigheid
heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Op onze oefenavond woensdag 8 september
ontvingen wij het bericht dat was overleden onze

OME ERNST TE VELTHUIS

Gedurende meer 40 jaar was hij een zeer trouw
en enthousiast lid van de vereniging. Hij was lid van
verdienste. ,
Wij wensen tante Gerda, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden
Folkloristische dansgroep
De Knupduukskes

De Here zal uw uitgang en uw
ingang bewaren van nu aan tot in
eeuwigheid.

Ps. 121:8

Heel verdrietig zijn wij om het heengaan van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

JOHAN HENDRIK HILFERINK
Jan

* 5 mei 1920 112 september 1999

Vorden: A.W. Hilferink-Mengers

Lochem: Diny Voortman-Hilferink
Jan Voortman

Colmschate: Ruth Doeve-Voortman
Martij n Doeve

Thijmen, Jurre, Esmée

Lochem: Christian Voortman
Linda Goorman

Vorden: Henk Hilferink
Annemieke Hilferink-
van Savoyen

Amstelveen: Marjolein Hilferink
Christiaan Wichers

Apeldoorn: Ewout Hilferink

De Boonk 39
7251 BT Vorden

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 16
september om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden. Voor de dienst is er
vanaf 10.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats om ca. 12.00
uur op de AlgemeneTBegraafplaats te Vorden.
Hierna is er gelegenheid om de familie te condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Soms is de ander...
definitief weg

ROUW
VERLIES-
VERWER-

KING
In onze maatschappij is de

dood een privé-aangelegen-
heid. Men moet individueel
het verdriet verwerken, ook

als men weinig familie of goe-
de kennissen heeft. Gevolg:
weinig eten, slecht slapen,

moeili jk aan iets anders
kunnen denken, zich
neerslachtig voelen,

schuldgevoelens, enz.
Men sluit /.ich af.

I.even is dan een hel.

NFGV
NATIONAAL

FONDS
GEESTELIJKE

VOLKS-
GEZONDHEID

Laminaat
woonkamerkwaliteit

reeds vanaf

32,95
per m .

DECSPANNEVOGEL
H M t u B r i I N i u i ' 1 1 i i N 1 1 1 M s

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

• ' »J
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-HUIS DEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg K). '211 MA liefde
TeL(0575)54 S i r » / S i tf >o
Fax: ( O S ~ S ) S I j S OS
E-mail: luiisdevoorstta universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Eiken
Bourgognevloer

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

114,=
per m2.

DECJSPANNEVOGEL
• Ml. UB T A P I I T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
tel.(0575)461484
Barchemseweg 40, Ruurlo
tel. (0573) 45 31 93
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder HL Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uw-
en volgens afspraak

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 1 2.00 uur.

SWINGEN BOUWVOORNEMEN

inhoudplaats aanvrager

de Voornekamp 47 KJ. Meurs

Biesterveld 49 PAJ. van Dijk

OUWVERGUNNING

plaats aanvrager

Mispelkampdijk 6 D.J.B. Wijers

•

f b LOOPVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

Enzerinckweg 10 G. Schuerink

bouwen vogelhok

bouwen bergruimte

inhoud vrijstelling

vergroten woning bodemonder-
en bouwen car- zoek
port/bergruimte (gedeeltelijk)

inhoud

geheel slopen 2 varkensstallen
en gedeeltelijk slopen
l varkensstal

Raadhuisstraat 15 R. Schotanus geheel slopen schuur

Zutphenseweg 60 B.Th. Hammink geheel slopen berging

f jK. APVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

Julianalaan 12 M. Eulink

het Schapen-
meer 16

inhoud

vellen l esdoorn

vellen l berk

herplantplicht

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 aanvragj^zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of doKeling bestuur.

Lankhorsterstr.t 3, Verpleeghuis
Wichmond Hogewey

inhoud

verbouwen
woning

ontvangen op

06-09-1999

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

NSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN
"KERN KRANENBURG".

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van don-
derdag 16 september tot en met 13 oktober 1999, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
wee

PLAK3BIXD

"EBtf KBHBHBÜEG"

(koetshuis), ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan
"Kern Kranenburg".

Dit plan omvat de algehele herziening van de bestemmingsplannen voor
de bebouwde kom van Kranenburg alsmede enkele aangrenzende perce-
len, te weten: het sportterrein, de gronden ten noorden van de Hams-
veldseweg en rondom het pand Ganzensteeg 1-la-lb, die nu nog binnen
het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" liggen (zie ook het kaartje).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar ma-
ken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en
met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmidddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over het plan van gedachten wisselen met amb-
tenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

DOEL VAN HET PLAN
In feite gaat het bij dit plan alleen maar om een actualisering van de
bestaande plannen voor dit gebied. Geen spectaculaire ontwikkelingen
dus! Opvallend is wel de behoorlijke afname van het aantal bestemmin-
gen. Het nieuwe plan kenmerkt zich door een grotere mate van globali-
teit en komt daarmee op het niveau van de eerder herziene bestem-
mingsplannen voor de bebouwde kommen van Vorden en Wichmond.

ALGEMENE INFORMATIE
* Wat is eigenh'jk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt
land als het onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we met
elkaar afspraken moeten maken over hoe we de beschikbare grond
gebruiken.

Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures voor tot-
standkoming van die plannen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening (WRO) en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren op een, op basis van die
wet, door de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op
een goede ordening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebou-
wen dic^^p staan mogen gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog
niet zeggen dat dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd
moet te worden met bedrijven. Daar staat tegenover dat, als er voor een
bepaald gebied bijvoorbeeld de bestemming "Wonen" is vastgelegd, u er
niet zonder meer een winkel mag beginnen.
Het bes|Muningsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en
gebouv^Pmaar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwver-
gunningen en aanlegvergunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld
het graven van sloten en greppels). De gemeente heeft het recht tegen
strijdig gebruik op te treden.

Een dergelijk bestemmingsplan is dus ook voor u van belang. Bent u
namelijk wel een winkel begonnen, of heeft u zonder vergunning een
schuur gebouwd, dan kan de gemeente u verplichten de winkel te slui-
ten of de schuur weer af te breken. De kosten die daarmee gemoeid zijn
mag de gemeente dan aan u doorberekenen.

* Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat
voor welke bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt.
Daarbij vinden we dan voorschriften die bijvoorbeeld het soort bebou-
wing voor dat gebied aangeven. Verder staat erin welke algemene vrij-
stellingen er zijn en op welke terreinen nog nadere eisen gesteld kunnen
worden.
Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de bedoeling van
het gehele plan is.

* Is de gemeente helemaal vrij bij het opstellen van een bestem-
minsplan?

Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde auto-
nome bevoegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden
met plannen op rijks- en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld
met planologische kernbeslissingen, waarin zaken van nationaal belang
worden geregeld. De gemeente kan daar met haar plannen natuurlijk
geen inbreuk op maken. Hetzelfde geldt voor de provinciale (streek)plan-
nen.

* Hoe komt zo'n bestemmingsplan tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning
toetst aan het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waar-
op zo'n bestemmingsplan tot stand komt van belang, maar ook uw recht
op inspraak en de mogelijkheden om te reageren (bezwaar te maken) in
de Wet geregeld.

* Is straks alles, hoe klein ook, uitgesloten als het niet in het bestem-
mingsplan past?

Wij kunnen u geruststellen. De wet voorziet in een aantal vrijstellings-
mogelijkheden. Onder de naam "kniimelgevallen" worden in het Besluit
op de Ruimtelijke Ordening een aantal zaken genoemd, waarvoor u geen
bouwvergunning nodig heeft en dus ook geen toetsing aan het bestem-
mingsplan hoeft plaats te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om erf- of tuin-
afscheidingen, niet hoger dan 2 meter (in een voortuin niet hoger dan l
meter), niet-ingrijpende veranderingen van een bouwwerk (b.v. het plaat-
sen van een dakraam), de bouw van een overkapping met een open con-
structie, niet hoger dan 2,7 m en met een bruto-oppervlakte van ten
hoogste 20 m2 op een voor- zij- of achtererf (bijvoorbeeld een pergola of
een carport), etc.
Over de vraag of een door u gewenst bouwwerk nu wel of niet vergun-
ningsplichting is, kan de afdeling bouw- en woningtoezicht (Koetshuis) u
alle informatie verstrekken.



INHOUD BESTEMMINGSPLAN "KERN KRANENBURG":
De belangrijkste bestemmingen in het nieuwe plan zijn :

* Woongebied.
Het grootste gedeelte van de percelen in het plan is bestemd tot woongebied. Het zal u duidelijk zijn, dat het
hier gaat om de bestemming van de woonfunctie. Ook binnen die woonfunctie is - voorzover het gaat om een
ondergeschikte nevenactiviteit - de uitoefening van een aan huisgebonden beroep mogelijk.
In een aantal gevallen is sprake van een medebestemming (gelet op het bestaande gebruik).
Zo hebben de voormalige basisschool en galerie "De bronzen hond" aan de Ruurloseweg de medebestemming
"ambachtelijke bedrijvigheid" gekregen en heeft pannenkoekenhuis "Kranenburg" de medebestemming "hore-
ca".

* Bijzondere woonvorm.
De bestemming "Bijzondere woonvorm" is toegewezen aan het voormalig klooster. Binnen deze bestemming is
het mogelijk om de gebouwen te gebruiken en te verbouwen als woon(zorg)complex met onzelfstandige woon-
ruimten.

* Openbare en/o f bij zondere bebouwing.
Deze bestemming is in het plan alleen opgenomen voor de R.K. Kerk aan de Ruurloseweg en de basisschool aan
Eikenlaan.

* Groene dorpsruimten.
Deze bestemming ligt op het agrarisch gebied tussen de Hamsveldseweg en de bebouwing aan de Kerkweide,
alsmede op de groenzone rondom de begraafplaats.
Bedoeling is de openheid en het groene karakter van deze, voor het dorpsbeeld bepalende, gebieden ook als
zodanig te bestemmen.
Voor het clubgebouw van VAMC "de Graafschaprijders" en de voormalige rijtuigenstalling van 't Medler nabij
de Ruurloseweg zijn de medebestemmingen "Vereniging" respectievelijk "Opslag" opgenomen.

* Begraafplaats.
Deze bestemming spreekt voor zich en geldt voor de begraafplaats aan de Eikenlaan.

* Sportterrein.
De sportterreinen aan weerszijden van de Eikenlaan hebben de bestemming "Sportterrein". Binnen deze
bestemming is de uitoefening van veldsporten en de bouw van bijbehorende voorzieningen toegestaan.

* Openbare ruimten.
De wegen, trottoirs en openbare groenvoorzieningen zijn bestemd tot "openbare ruimten".

PROCEDURE-INFORMATIE
* Inspraak:
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over het plan. Voor het plan "Kern
Kranenburg" heeft u die mogelijkheid dus van 16 september tot en met 13 oktober aanstaande.

* Verdere procedure:
De gemeente weegt vervolgens af, of de ontvangen reacties nog verwerking behoeven in het definitieve ont-
werp-bestemmingsplan. Allen, die schriftelijk tijdens de inspraak reageren, krijgen hierover ook schriftelijk ant-
woord ;zij worden bovendien in kennis gesteld van de ter-visie-legging van het ontwerp-plan.
Naast de verwerking van de inspraakreacties, moet de gemeente, vóór de ter-visie-legging van het plan, aan de
rijks- en provinciale instanties de gelegenheid geven te beoordelen, of het Rijks- en provinciaal beleid voldoen-
de is vertaald in het plan. Daarna moet het plan ook nocM^prden behandeld in de Provinciale Planologische
Commissie (PPC). W
Na deze stappen legt de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 4 weken ter inzage. Wij zullen die
publicatie vooraf aankondigen, onder meer in deze rubriek. Tijdens de periode van ter-visie-legging kunt u uw
zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de gemeenteraad het plan vaststellen.
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de raad vastgestelde plan, zal de vervolgprocedure langer,
dan wel korter zijn. Bent u het namelijk niet eens met het vastgestelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde sta-
ten van Gelderland, en als u het ook met de beslissing v^feat college niet eens bent uiteindelijk bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beroep inrollen.

TENSLOTTE
Wij hebben geprobeerd u een globaal inzicht te geven in de bedoelingen van een bestemmingsplan en de bete-
kenis van het plan "Kern Kranenburg" in het bijzonder. Aan de gegevens in deze publikatie kunt u evenwel geen
rechten ontlenen.

Als u in het gebied woont, lijkt het ons raadzaam het bestemmingsplan in te komen kijken. Ook hier geldt:
"Voorkomen is beter dan genezen".

ANITAIR UNIT T HEEGKEN 5 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het plaatsen van
een sanitair-unit aan 't Heegken 5.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 tot en met 29 september 1999, ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- sectorbegrotingen 2000
- beheersbegroting 2000
- meerjarenbeleidsplan 2000-2003

In deze vergaderingen vindt de technische behandeling van de begrotin-
gen plaats. Over enkele weken krijgt u in deze rubriek informatie over de
begroting en het meerjarenbeleidsplan, gevolgd door samenvattingen
van de algemene beschouwingen van de politieke fracties. De antwoor-
den van het college op de vragen die de fracties stellen kunt u daarna ook
weer in deze rubriek lezen.

NIFORME HUISNUMMERING BUITENGEBIED

In de afgelopen periode voerden wij samen met de gewestelijke land- en
tuinbouworganisatie (GLTO) afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen de
actie uniforme huisnummerinmg buitengebied. Veel inwoners in het
buitengebied maakten gebruik van de mogelijkheid om voor f 25,- een
paal met twee reflecterende huisnummers aan te schaffen. Na plaatsing
van de palen met nummers dit voorjaar vroegen meerdere inwoners
naar de mogelijkheid om alsnog een paal met nummers te bestellen. Wij
besloten daarom degenen die nog geen paal met reflecterende nummers
aanschaften nog één keer in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen.

Wilt u alsnog een paal met nummers aanschaffen, bel of fax dan naar
het gemeentehuis, de heer H. van Woudenberg, en geef door hoeveel
palen met welke nummers u wilt. De eigen bijdrage is f25,- per paal met
aan beide zijden van de paal één huisnummerl. Twee huisnummers op
één paal kosten f37,50 , drie f50,- en vier f62,50. Deze actie loopt tot en
met 30 september 1999. Daarna is het niet meer mogelijk aan de actie
deel te nemen.

IJDEIJJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een pompoenen- en herfstshow op 17,18 en 19 september
stellen burgemeester en wethouders op die dagen een parkeerverbod in
voor de Kerkhof laan en de Oude Zutphenseweg vanaf de Galgengoorweg
tot aan de Van Lennepweg.

/w,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 333 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gehele
intrekking vergunning

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

ligt met ingang van 17 tot en met 30 september 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gehele intrekking van de aan de heer JA Eulink, Del-

isebroekweg 17, 7251 RD Vorden, op 7 mei 1985 verleende milieuver-
^ ling voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend

Êmeente Vorden, sectie N, nummer 56, adres inrichting: Deldense-
broekweg 17 te Vorden. Het perceel is thans in eigendom bij de heer D.J.R.
Kamberg.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning ambtshalve in te trek-
ken omdat sedert 1993 bedrijfsmatig geen vee meer aanwezig is en even-
min nog zal worden gehouden. Er zijn uitsluitend kippen en geiten voor
hobbydoeleinden, zodat geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf.

BEDENKINGEN:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór l
oktober 1999.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aange-
boden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrek-
ken. 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 commissiestuk-
ken liggen ter inzage in de bibliotheek in Vorden en in de Rabobank in Wichmond. Als u wilt inspreken, moet
u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint aan de voorzitter of secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreïren vergadert op dinsdag 21 september 1999 om 19.30 uur in de verga-
derkamer in de kelder van het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- sectorbegrotingen 2000
- beheersbegroting 2000
- meerjarenbeleidsplan 2000-2003

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 21 september 1999 om 20.00 uur in de
burgemeesterskamer van het gemeentehuis. Op de agenda staat:
- sectorbegrotingen 2000
- beheersbegroting 2000
- meerjarenbeleidsplan 2000-2003

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 22 september 1999 om 19.30 uur

PENSARE KENNISGEVING BESLUIT INZAKE GEHELE
INTREKKING VERGUNNING

(art 8.26 Wet milieubeheer en art 333 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 17 september tot en met 28 oktober 1999, ter inzage
het besluit tot gehele intrekking van de aan de heer H.J. Rouwenhorst,
Mispelkampdijk 9, 7251 DA Vorden op 22 mei 1973 verleende milieuver-
gunning voor een rundvee-/varkensbedrijf met mest-opslag, inclusief een
melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 17 november 1993, op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummers 1242 en
1243, adres inrichting: Mispelkampdijk 9/Almenseweg 37 te Vorden.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
geheel in voor de productieruimte van (bruto) 1130 kilogram NHj, waar-
van 735 kilogram NHj wordt overge-dragen aan het agrarisch bedrijf van
maatschap Schepers, Grensweg 21 te Voorst (gemeente Gendringen). Het
bedrijf ligt op 550 meter van een voor verzuring gevoelig bos. Na afron-
ding van de transactie neemt de depositie met 34 mol af.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



BEROEP:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 oktober 1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is
beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

PENSARE KENNISGEVING BESLUIT INZAKE GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNING
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art 333 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 17 september tot en met 28 oktober 1999, ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.F.T. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, 7233 SC Vier-
akker, op 27 augustus 1991 verleende milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie R, nummers 636 en 647, adres inrichting: Vierakkersestraatweg 22 te Vierak-
ker.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in voor de productieruimte
van (bruto) 702 kilogram NH3 en wordt overgedragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Schepers, Grens-

weg 21 te Voorst (gemeente Gendringen).

Het bedrijf ligt op 800 meter van een voor verzuring gevoelig bos. Het ver-
gunningsgedeelte voor 20 zoogkoeien is vervallen, zodat de ammoniak-
productierechten 2517 kilogram NH3 en de depositie 35 mol bedragen.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder kilogram NH3
over. De depositie neemt met 28% af naar 25 mol.

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

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben

ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 oktober
1999.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Zijn opties een optie?

Als er iets bij de Nederlandse be-
leggers in trek is, zijn het wel op-
ties. De onstilbare honger naar op-
ties heeft er toe geleid dat de op-
tiehandel in Amsterdam in de top
4 staat van Europa. Iedereen kent
wel de tv-beelden van schreeuwen-
de optiehandelaren met losgesjor-
de stropdassen. Waarom zijn op-
ties zo populair? Het antwoord is
eenvoudig; met een beperkte in-
vestering kunnen behoorlijke win-
sten geboekt worden. Wat is een
optie precies? Zijn ze ook anders
dan speculatief te gebruiken? Hoe
komt de prijs tot stand? De ko-
mende maanden zullen wij meer
aandacht besteden aan het begrip
opties en zullen wij u antwoord
geven op bovengenoemde vragen.

Opties kopen
Een bekend voorbeeld is een optie
op een huis. Daarmee heeft u tot
de afgesproken datum het recht
om tegen de afgesproken prijs dat
huis te kopen. Maakt u in die pe-
riode geen gebruik van dat recht,
dan komt het te vervallen.
De opties waar wij het over
ben zijn verhandelbare opties: een
overeenkomst tussen koper en ver-
koper, waarbij rechten en plichten
tegenover elkaar staan.
Tegen betaling van de prijs van de
optie, de zogenaamde opti^^-
mie, verwerft de koper het rrait
om gedurende een afgesproken
tijd aandelen (of andere effecten)
te kopen (call optie) dan wel te ver-
kopen (put optie) tegen een vooraf
overeengekomen prijs. Wanneer u
gebruik maakt van uw recht,
wordt gesproken van het uitoefe-
nen van een optie, of ook wel
"exercise".

Opties schrijven

Bij handel in opties is altijd sprake
van een tegenpartij van de koper,
de verkoper, ook wel optieschrij-
ver genoemd. De schrijver van een

opties moet aan zijn verplichting
voldoen wanneer de koper ge-
bruik wenst te maken van zijn op-
tierecht. De schrijver wordt dan
verplicht de aandelen (of andere
effecten) te leveren (call optie) of af
te nemen (put optie). Voor het op
zich nemen van deze verplichting
ontvangt de schrijver een premie.
Wanneer u als schrijver aan uw
verplichting moet voldoen omdat
de koper van zijn recht gebruik
wenst te maken, dan wordt u aan-
gewezen, ook wel een "assign-
ment" genoemd.
Tussentijds heeft u elke dag de
mogelijkheid om opties te kopen
en/of weer te verkopen.

Opties zijn gestandaardiseerd
Om opties verhandelbaar te ma-
ken voldoen ze aan enkele vaste
voorwaarden, ze zijn gestandaar-
diseerd:
• Onderliggende waarde. De on-

derliggende waarde is hetgeen u
als optiehouder kunt kopen/ver-
kopen bij de uitoefening van uw
optie. Op de AEX Optiebeurs zijn
dit aandelen, obligaties, valu-
ta's, edele metalen en aandelen-
en obligatie-mdices.

• Contractgrootte. Voor iedere
onderliggende waarde is een
standaard te verhandelen hoe-
veelheid bepaald, zo heeft een
aandelenoptie altijd betrekking
op 100 aandelen.

• Uitoefenprijs. Dit is de prijs
waarvoor^e koper van de optie
de onde(^pgende waarde mag
kopen ofverkopen, dan wel de
prijs waarvoor de schrijver moet
leveren of afnemen.

• Looptijd. Dit is de periode ge-
durende welke het contract van
kracht i^Ko zijn er standaard
looptijdlBean 3, 6 en 9 maan-
den, voor een aantal opties ken-
nen we ook een looptijd varië-
rend van een maand tot 5 jaar.
De datum waarop de optie ver-
valt wordt expiratiedatum ge
noemd, dit is altijd de derde vrij-
dag van de betreffende maand.

Eerder is al opgemerkt dat tegen-
over elke koper een verkoper
(schrijver) staat. De reden waarom
deze elkaar vinden is omdat ze
een tegengestelde verwachting
hebben van wat de prijs van de on-
derliggende waarde op termijn
gaat doen. Zo zal de koper van een

call optie op een aandeel Philips
verwachten dat de prijs van het
aandeel gaat stijgen, zodat hij str-
aks het recht heeft om het aandeel
middels zijn optie tegen een lage
re koers dan de beurskoers te ko-
pen. De schrijver (verkoper) van de
call optie denkt precies het omge
keerde. Hieruit blijkt dat bij optie
transacties winst en verlies lijn-
recht tegenover elkaar staan. Bij
elke optietransactie is er dus een
winnende en een verliezende par-
tij. De winst van de koper is gelijk
aan het verlies van de schrijver en
omgekeerd. Omdat niemand altijd
gelijk krijgt, gaat het beleggen in
opties dus altijd gepaard met risi-
co's. Reden te meer om het hoofd
koel te houden en uw kansen en ri-
sico's goed af te wegen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575)558242
Kirsten Nijweide en
Henk Kreeftenberg

COFFEECORNER • RESTAURANT • CATERING

Laarstraat 1, 7201 CA Zutphen, TEL (0575) 51 19 22 FAX (0575) 54 27 26

PERSONEEL GEVRAAGD
I.V.M. UITBREIDING RESTAURANT
NAAR BOVENVERDIEPING + TOENEMENDE
DRUKTE IN DE CATERING;

- AFWASHULPEN (parttime)

- BEDIENING (part- en fulltime)

- KEUKEN (part- en fulltime)

Voor het maken van een afspraak: TELEFOON: 0575 - 51 19 22
vragen naar Erica.

Urtica-de Vijfsprong
therapeutische leef-nterkgemeen-
schap eh biobgisck-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
beheert een niinkel in natuur-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.

Als extra service is er een bezorg-
dienst op dinsdag en vrijdag.

Ook verzorgen mj dan groenten- en
fruitabonnementen.

ISelwor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

'Pe Vijfsprohg
Trading

Keoordn/eg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 1S/9
toerenyogkurt mti eigen bedrijf

nu geen f 2,35 maar f f,75

Telkens vers geoogst:
Andijvie nuf '1,45 p/kg
2e zijn er neer:
een delicatesse voor f2,75 p/500 gram

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12,30 uur
woensdag van Od.OO tot 12.30 uw-

en 14.00 tot 1S.OO uw
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de markt



Gele, bruine verdikking op de nagels?

Sur Plus Kalknagelolie
Veel mensen hebben te maken met deze vervelende vorm
van schimmelinfectie, welke zich meestal uit op de nagels
van vingers en tenen. Door de krachtige formule van
Sur Plus Kalknagelolie, samengesteld uit 100% zuiver ethe-
rische oliën, behoren kalknagels snel tot verleden tijd.
Deze krachtige, natuurlijke etherische oliën zijn antisep-
tisch, bacteriëndodend en werken ontstekings-werend. Het
is noodzakelijk, kalknagels meerdere malen per dag te
behandelen. Als de nieuwe, gezonde nagel is aangegroeid,
is het belangrijk de behandeling gedurende een aantal
weken 2 a 3 maal per week te herhalen. Het snelste resul-
taat behaalt u door de bovenste laag van de nagel voor de
behandeling lichtjes op te vijlen.

SUR PLUS KALKNAGELOLIE 10 ML

2 j

U betaalt geen 19,95

j_ maar slechts 17,95

^z

BARGNDSEN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

1 BAK VIOLEN

2 CYCLAMEN

2 BOSSEN BLOEMEN

1 BOL CHRYSANT

1 BOS ROZEN 20 stuk

7,95
9,95
9,95
9,95
8,95

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Verse Appel Vlaai f 10,-
* * * * *

Krenten of Rozijnen plakken 5 stuks
van 3,75 voor f 3,25

* * * * *

Zonnebrbod:
Brood met zonnebloempitten f 2,75

* * * * *

Cocosmacronen 6 voor 14,50
* * * * *

Zaterdag tussen 7 uur en 8 uur
10 witte broodjes voor f 2,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK S
MANSION HOUSE POLLEN

WHISKY
70 CL VAN 2395

VOOR 1995
+ 10 ROCKS

BESSEN /KERSEIS
LTR VAN 1995

VOOR 1695
+ 10 ROCKS

BAILEYS
70 CL VAN 2895

VOOR 2495
+ 10 ROCKS

BOLLEN'

WANDCWIIN

iMNStt

BOOMSMA
JONGE JENEVER

LTR VAN 2395
VOOR 2095

+ 10 ROCKS

MUIER
SCHIPPERBITTER

LTR VAN 2495
VOOR 2095

±_ 10 ROCKS

EHKNBJJRC.

mm.

SONNEMA
BERENBURG
LTR VAN 2395

VOOR1995
+ 10 ROCKS

ARTIC
DIVERSE SMAKEN

70 CL VAN 2595
VOOR 1995

+ 10 ROCKS
NU MET GRATIS 2 GLAASJES

& ORGINELE PET

Dl SARONNO
AMARETTO

70 CL VAN 2795
VOOR 2495
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig t/m 25-09-'99

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

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

nieuws
15 miljoen

vluchtelingen
Vergeet ze niet

Giro 999



Voetbal

Bonafatius Boys - Vorden 4 - O
Ook in de tweede competitiewed-
strijd is Vorden er niet in geslaagd
om de 3 punten mee naar Vorden
te nemen. In Haaksbergen werd
met maar liefs 4-0 verloren.
Onder tropische weersomstandig-
heden werd deze middag de 2e
competitiewedstrijd in de 4e klas-
se C gespeeld. De scheidsrechter
legde het duel dan ook in beide
helften 2 minuten stil, om verkoe
ling te zoeken aan de kant. Vorden
speelde deze middag zwak en
voornamelijk de vechtlust en inzet
waren niet aanwezig. Na 5 minu-
ten had Vorden geluk dat een
schot van Bonafatius Boys op de
paal belandde. Vorden had via
Mark Sueters wel de mogelijkheid
om de score te openen, maar Su-
eters zag zijn inzet langs het doel
rollen. In de 15e minuut wist de
thuisclub door de Vordense defen-
sie te komen en was het Rene Ael-
lernick die een voorzet doel-
treffend afwerkte. Vorden kon hier
weinig tegenover zetten en kreeg
eigenlijk geen kans meer voor
rust. Bonafatius Boys deed dat wat
beter en creëerde zich een aantal
kansen. Zes minuten voor rust
schoot Mark Meerman de bal van
rand zestien op het doel. Doelman
Hoevers wist de inzet niet te keren,
zodat beide ploegen met een 2-0
stand gingen rusten. Na rust was
er direct weer sensatie toen Hugo
van Ditshuizen zijn tegenstander
in het strafschopgebied met een
schouderduw omver liep. De
scheidsrechter gaf een strafschop
die goed werd ingeschoten door
Rene Aellernick. Hierna kreeg Vor-
den enkele mogelijkheden, maar
schoten van Dennis Wentink,
Rene Nijenhuis en Hugo van Dits-
huizen troffen geen doel. Aan de
andere kant werd nog eenmaal
gescoord door invaller Jacob Post-
huma die de eindstand op 4-0 be
paalde. Door dit verlies staat Vor-
den onderaan op de ranglijst. Vol-
gende week speelt Vorden thuis
tegen Varsseveld, dat uit 2 wed-
strijden l punt heeft behaald.

W.H.CZ.-Ratti 2-2
Na een mooie overwinning van vo-
rige week moest Ratti ditmaal aan-
treden tegen het sterk ingeschatte
W.H.C.Z.. Net als vorige week was
het eerste kwartier zeer zenuw-

achtig en afwachtend van beide
kanten. Mede door het extreem
warme weer lag de balsnelheid
ook zeer laag, waardoor er geen
echte kansen gecreëerd konden
worden.
Na een ingelaste drinkpauze hal-
verwege de eerste helft, scoorde Je
roen Lubbers, uit een vrije trap die
voor zijn voeten belandde, de 0-1
en opende hiermee de wedstrijd.
Beide ploegen begonnen wat beter
te voetballen en zochten meer de
aanval waardoor er meer kansen
aan beide kansen te zien waren.

Geen van beide ploegen wist een
van de kansen echter te verzilve
ren en de rust werd bereikt met de
stand van 0-1. Na rust was het voor-
al Ratti die de aanval zocht en zich
kansen creëerde, maar deze kan-
sen waren een menig speler van
Ratti niet besteed. Men verprutste
de ene kans nog mooier dan de
ander. En zo vaak als dat gaat in de
voetballerij, scoort de ene ploeg
niet, dan scoort de ander wel. Deze
theorie ging ook deze keer weer op
dus was na zo,n 75 minuten spe
len de stand weer in evenwicht: 1-
1. Ratti realiseerde zich echter dat •
vanuit Zutphen 3 punten konden
en moeten worden meegenomen
naar de Kranenburg en zette het
laatste kwartier alles op alles. Pas
na 3 minuten voor het einde was
het raak. 1-2, doelpuntmaker: An-
toin Peters. Mooi zo, buit binnen,
dacht men aan de Ratti zijde. Al-
leen werd er aan de kant van
W.H.C.Z. ander over gedacht dus
deden zij nog een laatste wan-
hoopspoging. En zowaar werd het
2-2, diep in de blessuretijd. Zo diep
dat er na de aftrap gelijk werd af-
gefloten. Ratti pakt opnieuw een
punt, of verliest er mischien wel 2
vandaag. Maar toch, wie op voor-
hand had gezegd dat Ratti na 2 ge
speelde wedstrijden 4 punten had
en de derde plaats bezette, zou
voor gek zijn verklaard.

NBvP
De NBvP-vrouwen zijn het
weer begonnen met een fi
in de omgeving van Vorden. Ook
werd een wandeling gemaaxt in
het Pinetum "de Belten" onder lei-
ding van de heer Van Druten. Bij
de Wildenborcherhof was een
pauze.

Collecte
Van maandag 27 september tot en
met zaterdag 2 oktober organi-
seert de Stichting NKGG de 40e Na-
tionale Collecte Verstandelijk Ge-
handicapten. In deze week kan
men één van de tienduizenden
vrijwilligers aan de deur verwach-
ten. Het doel van deze collecte is
geld bijeen te brengen ter onder-
steuning van activiteiten en pro-
jecten voor mensen met een ver-
standelijke handicap.

Verstandelijk gehandicapten wil-
len zoveel mogelijk zelf hun leven
inrichten. Eigen keuzes maken.
Mensen met een verstandelijke
handicap kunnen vaak meer dan
wij denken. Het talent is aanwezig.
Maar ze hebben wél extra hulp
nodig. Hulp van een coach, die bij-
voorbeeld helpt op de werkplek.
Of van een begeleider die meegaat
op vakantie of naar zwemles. En
van sympathisanten die bereid
zijn een financiële bijdrage te leve-
ren. Daarom is het thema van de
campagne Talent alleen is niet
voldoende'. Daarin betuigt Wil-
lem van Hanegem zijn steun aan
de Nationale Collecte Verstande-
lijk Gehandicapten. Hij werkte als
voetbalcoach samen met verstan-
delijk gehandicapte terreinknech-
ten. Hij weet als geen ander dat
verstandelijk gehandicapten talen-
ten hebben. Ze zijn net als ieder-
een in staat zich te ontwikkelen,
als ze maar op de juiste manier be-
geleid worden. Daar is coaching
voor nodig en veel geld.

De Nationale Collecte Verstande-
lijk Gehandicapten heeft het CBF-
Keur, het keurmerk voor verant-
woorde fondsenwerving en -beste-
ding. Daarmee heeft men de ze
kerheid dat de gift goed besteed
wordt. De opbrengst van de collec-
te komt ten goede van organisaties
die de belangen van mensen met
een verstandelijke handicap en/of
hun ouders behartigen of activitei-
ten voor hen ontwikkelen. Een be-
langrijk deel van de opbrengst
komt ten goede aan projecten in
uw regio. Het overige deel is be-
stemd voor landelijke projecten.
Voor deze collecte zoekt men in de
gemeente Vorden collectanten.
Wie helpt? Voor meer informatie
en opgave: CJ. Stokkink, tel.
553761 of H. Laarkamp, tel.
553500.

Twijfels over meerwaarde
gemeentelijke herindeling
De PvdA afdeling Vorden heeft
op 6 september een politiek
café georganiseerd in het
dorpscentrum van Vorden, met
als thema Leefbaarheid op het
Platteland. De bijeenkomst
welke redelijk werd bezocht en
waar werd discussieerden over
een mogelijke toekomstige her-
indeling van de Gemeenten
Vorden, Hengelo en Steende
ren. Indien het ooit komt tot
een herindeling van deze drie
Gemeenten, dan lag het voor de
hand dat de discussie zich toe-
spitste over kernenbeleid in re-
latie tot woningbouw, open-
baar vervoer, • gemeentelijke
voorzieningen en centrale kern
cq. opdelen van Gemeentelijke
voorzieningen (o.a. Burgerza-
ken).

Voor de inleidingen waren uitge-
nodigd de heer Piet Bijl lid Provin-
ciale Staten van Gelderland en
Henk Boogaard Wethouder Ge-
meente Vorden. De aftrap werd
door wethouder Boogaard gedaan
en hij merkte op dat het tot nu toe
nog steeds gaat om een goede sa-
menwerking tussen de betrokken
Gemeenten, doch dat van een her- <
indeling in feite nog geen sprake
is. Toch zou een herindeling op

termijn geen overbodige luxe zijn
indien men bedenkt dat Vorden in
praktische zin geen lokatie meer
heeft voor woningbouw terwijl de
woningcorporaties steeds meer
huizen verkopen en met dat geld
in feite niets kunnen doen. Hier-
door trekken jongeren weg uit de
betrokken gemeenten waardoor
ook het voorzieningenpakket ach-
teruit holt.
Piet Bijl daarintegen propageert
zeker geen herindeling tussen be
trokken gemeenten. Den Haag
weet nauwelijks waarover zij pra-
ten omdat zij het gebied niet ken-
nen. De Achterhoek heeft een
schitterend'cultuurlandschap wel-
ke niet mag worden aangetast
door herindelingen. Piet Bijl
noemde dat een verstoring van het
landschap en voegde daaraan toe
dat hij daardoor bang is dat boe
ren worden weggejaagd. Er moe
ten volgens Bijl duidelijk keuzes
worden gemaakt. "Of wij houden
het cultuurlandschap in stand, of
wij gaan herindelen met alle ge
volgen van dien. Als men daarbij
dan ook nog bedenkt dat de mees-
te vrijgekomen huizen door men-
sen uit het westelijk deel van ons
land worden gekocht dan zal er op
termijn sprake zijn van een cul-
tuuromslag en dat is jammer".

Aanwezig was ook een delegatie
van het CDA, met als woordvoer-
ster Ria Aartsen, tevens lid van Pro-
vinciale Staten. Ook laatste spreek-
ster is van oordeel dat de leefbaar-
heid in de streek behouden moet
blijven. Zij propageerde dat de Ge-
meenten zelfde beslissingen moe
ten nemen en dat de Gemeenten
daar zelf haar verantwoordelijk-
heid in moeten nemen. Als het om
leefbaarheid gaat, aldus Ria Aart-
sen, dan zal er ook op moeten wor-
den toegezien dat boeren niet
overal kampeerboerderijen tot
stand laten komen.

Over het algemeen was de verga-
dering van oordeel dat, als het
komt tot een Gemeentelijke herin-
deling dat daar heel zorgvuldig
mee moet worden omgegaan. De
burger moet in een herindeling
meerwaarde herkennen en men
betwijfelde of die meerwaarde er
daadwerkelijk komt.

Vaststaat dat deze eerste goede in-
houdelijke discussie een begin is
van een lang traject, doch men
moet oppassen dat de overheid
geen beslissingen gaat nemen
welke men in de streek helemaal
niet wil, dus alert zijn en bij de les
blijven is het parool.

Bie ons
in an Achterhook
He'j 't ok al eheurd, de olde luu van 'n Ekster gaot ok nao darpVOh
jao, da's old ni'js, dat wis ik veurugge wekke al. Ik kan ow nog wel
heel wat anders veteln, iets wat nog gin mense wet".
"Wat is dat dan?".
Sientjen van 't Wieskamp was, zoas wel vaker gebeurt, dizzen zaoter-
dagmaarn biej Riny Hogenbelt op de koffie. De kinder waarn d'r uut
hen sporten of met wat anders tegange en eur kearls, allebeide bouw-
vakker, waarn op pad umme d'r nog een paar centen biej te vedienen.
Die konnen de vrouwluu dan de volgende wekke weer uutgeevn an
de ni'jste modesnufjes op 't gebied van klerazie, de huusholling of 'n
hof. Ok al naogelang d'r op tillevisie te zien was ewes in de reclame-
spots.

Daor wodn heel wat af-epraot biej dat kopken koffie. Veural Riny was
bastend ni'jsgierig en zee vroog Sientje vake 't ei uut de konte. "Now,
vetel op, wat veur ni'js is dat, waor geet 't oaver?". "Jao zee, 'k heb
mien man beloafd da'k 't neet wieter zol veteln, dus daor mo'k mien
an holn",
"Is 't dan zo besunder, oaver wie geet 't dan?". "Now, 't is meer zake-
lijk, neet zo zeer oaver een mense". "Geet t'r aans weer een winkel
dichte?".
"Oh nee, juus andersumme, Daor kump t'r weer ene biej op 'n plaat-
se waor gin mense 't vewacht".
"Oh, zeker een supermarkt biej de Sorbo of zo".
"Oh nee, volle kleiner, heel creatief, decoratief en wet ik wat al neet
meer, 't schient da'w zoiets hier nog neet ezeen heb".

"Maor waor kump dat dan en van wie is 't?. "Ja, dat mag now juus
neet ezeg wodn". Riny wodn al goed pissig dat ze d'r neet achter kon
kommen. "Zeg 't dan en anders hoepel maor op!".
"Now, now, iej heb de oorne nogal kot an de kop zitn vandage. Maor
ik zal ow zeggen waor 't kump. In de vw-kiosk op 't marktplein maor
vetel 't astoebleef neet wieter want dan krie'k ruzie in huns".
Maor wie Riny kent wet ok dat eersdaags al heel wat luu op de heug-
te bunt van dit ni'js, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Toertocht VRTC
De Vordense Rijwiel- en toerclub
"De Achtkastelenrijders" orga'hi-
seert zondag 19 september een
Herfsttoertocht. De deelnemers
kunnen jj^fc?" uit twee afstanden
t.w. 40 ofroO kilometer. Het leuke
is dat de organisatie dit jaar com-
pleet nieuwe routes heeft uitgezet.
De tocht van 40 kilometer gaat
richting Zelhem, Halle en de Veld-

hoek en van daaruit weer terug
naar Vorden. De tocht van 100 ki-
lometer gaat via Slangenburg, Sin-
deren, Voorst, Dinxperlo, circa vijf
kilometer langs de Duitse grens,
Heelweg, Veldhoek en weer terug
naar Vorden. Inschrijving en start-
punt van de tocht is bij "De Her-
berg" te Vorden. Voor informatie
kan men s'avonds na 18.00 uur bel-
len met Jan Klein Wassink telf.
0575- 462491.

Geslaagd buurtfeest Veldwijk:

Voorzitter Koning
Alwaar vorig jaar het Buurt-
feest werd overgoten door
regen, was het laatste buurt-
feest van de Veldwijk van deze
eeuw bekroond met veel zon en
een hoge temperatuur.

Met medewerking van Burgemees-
ter Kamerling werd het buurtfeest
geopend. 65 personen den hun
best de vogel naar beneden te
halen.
Uiteindelijk bleek Jaap Korenblek
de beste schutter. Verder was er
nog ringsteken, buks-, en fladder-
schieten en een spelerscircuit voor
kinderen, 's Middags was de op-
tocht met medewerking van Sur-
sum Corda.
Het avondprogramma bestond uit
een klein toneelstukje dat door de
kinderen werd verzorgd. Hierop
volgde het toneelstuk "Chantage
door Stientje" ook opgevoerd door
eigen leden. Tot slot kon er nog ge
danst worden. Het bestuur kan
ook dit jaar terugkijken op een
zeer geslaagd buurtfeest

UITSLAGEN VOLKSSPELEN
Kinderen:
l jaar Jasper Wagenvoort, Nicole
Arfman 2 jaar Ronnie Peters, Deni-
se Berendsen 3 jaar Tim Hulshof,
Tamara van Mierlo 4 jaar Elvira
Groot Jebbink 5 jaar Esmond Wes-
selink, Jermaine Pellenberg 6 jaar
Roy Bargeman, Silke Winkels 7
jaar Gerben Berendsen, Anja Smal-
legoor 8 jaar Stefan Arfman, Jorie
ke Pellenberg 9 jaar Joanne Pellen-
berg 10 jaar Chiel Nab, Dianne
Smallegoor 11 jaar Arnold Loman,
Karin Loman 12 jaar Jorrit Schots-
man, Marjolein Pennings.

Optocht thema kinderliedjes:
Winnaars: Joost Mokkink, Elvira
Groot Jebbink, Stefan en Inge Arf-
man

Stoelendans: Matthijs Schotsman

Volwassenen:
Stoelendans: Johan Heuvelink

Sjoelen: l Johan Heuvelink, 2
Frank Rouwenhorst, 3 Hermien
van den Vlekkert

Banaiieiiboom: l José Mokkink,
2 Jan ten Damme, 3 Ans Korenblek

Zakgooien dames: l Paulien Ol-
thuis, 2 José Mokkink, 3 Gerdien
Schotsman.

Zakgooien heren: l Harold Kolk-
man, 2 G. Hulshof, 3 Henk Arfman

Buurtspel: l Bertus Pellenberg, 2
Frank Rouwenhorst, 3 Coen Nieu-
wenhuis

Ringsteken: l Henk Arfman, 2
Henk Smallegoor, 3 Wim Hulshof

Fladderschieten: l Frans Berend-
sen, 2 Wim Hulshof, 3 Harrie Beef-
tink

Schijfschieten: l Wim Hulshof, 2
Marcel van Mierlo, 3 David van
Mierlo

Vogelschieten: Schutterskoning:.
Jaap Korenblek. Kop: Gerrit Huls-
hof. Staart : Dik Buunk. Linker-
vleugel: Gerrit Berendsen. sr. Rech-
tervleugel: Theo Schotsman.



Stimuleren telen nagewas 1999/2000 in Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap.

Teelt van een nagewas in het WCL De Graafschap wordt evenals vorig jaar
gesubsidieerd. De subsidie bedraagt f 75,- per hectare. Per deelnemer wordt f 10,-
administratiekosten in rekening gebracht. Er geldt een aantal voorwaarden:

de percelen liggen in het WCL gebied
op een kaartje, bijvoorbeeld van de Mac Sharry-aanvraag, dient te worden
aangegeven waar de percelen liggen
de grond moet tussen 1 november 1999 tot 1 februari 2000 zichtbaar bedekt
zijn met een gewas
de aanvragen kunnen tot 31 oktober worden ingediend
de subsidie wordt gegeven op volgorde van binnenkomst, zolang het budget
toereikend is
controle vindt steekproefsgewijs plaats

In de week van 11 tot en met 15 oktober verschijnt het WCL krantje waarin de
invulstrook is opgenomen die u samen met het genoemde kaartje kunt indienen bij
de secretaris van uw plaatselijke GLTO afdeling.

Verkoop bij inschrijving
!fök ( 'V

RUURLO Groenloseweg

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend ir,
rieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woningin-
richting. Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

Full-time
verkoopster mlv

U bent representatief, enthousiast en kunt (leren) omgaan met de kwali-
teitscollecties in meubelen, tapijt, parket en gordijnen.
Ambieert u een baan met perspectief en wilt u werken in een hecht team
dan nodigen wij u uit te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties met C.V.
kunt u richten aan:
Helmink Meubelen Postbus 40 7250 AA Vorden
Voor informatie kunt u overdag bellen met de heer Helmink,
tel. 0575-551514.

HELMINK
meubeleii

Op heerlijke plek aan de rand van de bebouwde kom gelegen VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW(1961) met schuren en tuin rondom.
Indeling: hal, toilet, zonnige woonkamer met rookkanaal, slaapkamer met vaste
wastafel en vaste kast, badkamer met douche en vaste wastafel, studeerkamer,
provisiekast, logeerkamer, woonkeuken, kookkeuken.
Verdieping: overloop met vaste wastafel, 2 slaapkamers, hobbyruimte, zolderberging.
Achter het woonhuis staat een schuur van 8 x 8 m, een dubbele carport en een garage.

CV-gas (1987). Dubbel glas en kunststof ramen en kozijnen
Grondoppervlakte: ca. 2.250 rrv'.

Ideaal object voor de liefhebber van buitenwonen in de nabijheid van alle voorzie-
ningen. Aanvaarding binnen twee maanden na oplevering van het nieuwbouw-
appartement van verkoper aan de Dorpsstraat te Ruurlo. Gunning onder voorbehoud.

Bezichtigingen: vrijdag 17 september en zaterdag 25 september a.s. tussen 14.00 -
16.00 uur.
De inschrijving sluit 1 oktober 1999 om 16.00 uur. De inschrijvingen worden dan
op cns kantoor ingenomen en bekend gemaakt.
Uiterlijk 1 7.00 uur wordt bekend gemaakt of al dan niet gegund wordt, waarna, bij
gunning, de koopakte direct opgemaakt zal worden.
In verband met wegwerkzaamheden is geen doorgaand verkeer op de Groenloseweg
mogelijk. Vanuit het cerïtrum van Ruurlo is het huis goed bereikbaar.

JLTHOMA
M A K E L A A R S
MAKELAARS &TAXATFURS N I I U V V S I A I > ' ) IOCIIIM III 057? 251 251 l

INTFRNET: WWW THOMA NL • F MAIL l N KV" I HPMA NL
VI ST1CING R I I S S I N . FNTERSTRAA1'2.SA R I I S S I N

NT1E
KELAARS Gegarandeerd meer service en zekerheid

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE N VM

HELMINK M AAK T H E T M O O I E R B / j U THUIS

Dusseldorp zo
medewerkers voor
Milieuzorg neemt in het beleid van bedrijven en instanties een steeds belangrijker plaats in. A

gescheiden om recyclebare stoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Voor onze vestiging in
men worden aan de brm V

en zijn wij op zoek naar

Dusseldorp kent twee kernactiviteiten: het
inzamelen en verwerken van allerlei soorten

afvalstoffen en het aannemerswerk. Het hoofdkan-
toor staat in Lichtenvoorde. Daarnaast heeft ons

bedrijf, met zo'n 350 medewerkers, vestigingen in
Ermelo, Doetinchem, Varsseveld, Zutphen,

Nijmegen, Spankeren, Maassluis en Winterswijk.

Dusseldorp Beheer b. v. is de moedermaatschappij
van een aantal werkmaatschappijen, waaronder

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., welke activiteiten
verricht op het gebied van: integrale inzameling en

behandeling van alle soorten bedrijfs- en
particulier afval; inzameling en verwerking van

bouw- en sloopafval; verhuur van containers;
recycling van afval; inzameling gevaarlijk (chemisch)

afval; reiniging, herstel en inspectie van rioleringen
en kolken; pompen en installatietechniek;
machinaal vegen van wegen en terreinen.

(leerling) chauffeurs
Dusseldorp Lichtenvoorde is op zoek naar chauffeurs met een klantvriendelijke instelling die

(indien nodig) op meerdere auto's inzetbaar zijn op verschillende tijden.

Dusseldorp chauffeurs hebben een opleiding genoten op LBO/MBO-nivéau, zijn in het bezit van

rijbewijs C en het chauffeursdiploma en zijn bereid om aanvullende opleidingen te volgen zoals

de ADR-opleiding. Zij zijn gewend om zelfstandig te werken en kennen hun verantwoordelijk-
heden. Dusseldorp leeft de CAO beroepsgoederenvervoer na.

Voor hen die geïnteresseerd zijn in het chauffeursvak maar nog niet de benodigde diploma's
hebben, zijn er ook volop mogelijkheden om deze te behalen.

Reacties binnen twee weken te richten aan:

Dusseldorp Beheer b.v., t.a.v. afdeling personeelszaken, Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde.

Informatie kunt u verkrijgen bij de heer Kempers, telefoonnummer (0544) 39 55 55.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



vloeren & interieur
Zwolseweg 17, 7412 AA Deventer
Telefoon (0570) 613156, Fax (0570) 616371

Infotune
I hè vvav to hè connected

Mc il v.in l'.ini-. II ')
7(X)7 KI Doctindu'in

DEKA
zo n werf

Zwolse Binnenweg 5-7315 CA Ap
Tel. (055) 521 16 46 - Fax (055) 522 28 87

ABN AMRO Ztebank

De bank voor verzekeren

De bank voor betalen

De bank voor sparen

De bank voor lenen

De bank voor beleggen.

Raadhuisstraat l, Postbus 20, 7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 18 86, Telefax (0575) 55 12 52

Keppelseweg 13 - 7001 CE Doetinchem

Draisma bv

Voor al uw

Utiliteitsbouw
Nieuwbouw
Verbouw
Service en
Onderhoud

Postbus 280

7300 AG Apeldoorn

Paramaribo weg 100

7333 PB Apeldoorn

tel: 055 - 538 39 40 fax: 538 39 11
24 uurs servicedienst 06-22 92 17 19

OPEN HUIS zatei
10.00 tot

ledereen is van \
MEVO, Spoor

IBP

0)

(U

Zonnenbergstraat 34 Twello, Tel. (0571) 271322 —

Kloosterdijk 60, 7685 PX Beerzerveld

Telefoon: (0523) 25 17 55 Telefax: (0523) 25 15 44

Haaksbergerweg 15
7481 RR Buurse

Tel. 053-569 64 17
Fax 053-569 62 65

LASTECHN

W.A.KEMKENS bu Grondweq b.v.
VOQ6T ALLE Aannemingsmaatschappij

roeksteeg Uden BV
akbedëkkingen Bitumineuze Kunststof

LLATIE-

Zegendijk 26 - Postbus 3, 7136 ZG Zieuwent
Telefoon (0544) 356666 - Telefax (0544) 352025

ontwerp infrastructuur
grondwerken
rioleringen / persleidingen
terreinverhardingen
sier-straatwerk
groenvoorzieningen
bodemsaneringen
sloopwerken

Hanzeweg 17
7241 CS Lochem
Telefoon 0573-258561
Telefax 0573-258674

Rietdekkersstraat 3
Postbus 704
Tel. 0413-250226

1 5405 AX Uden
5400 AS Uden
Fax 0413-254724

Rer
PET

11 o v

Hoveniei
Bannink.'
Telefoon
Mobiel

wienalco
geveltechniek b.v.

Stephensonweg 8, 4207 hb gorinchem
postbus 776, 4200 at gorinchem
telefoon: 0183-699798, fax: 0183-699792

^ Kantoorvakhandel

Magazijninrichting

Kantoormeubelen

Hergebruik

Houtmolenstraat 32 - 7008 AR Doetinchem - Postbus 78 - 7000 AB Doetinchem
Tel. 0314 399088 - Fox 0314 3605490 - info@multiratio.nl - www.multiratio.nl

Telecom, Data & Beveiliging bv Zutphen - Zelhem

Wijst u ook graag de weg in Telecom, Data & Beveiliging
<N

Telefoon: 0575-518612
0314-625947

officieel dealer
ptttelecom

bv archite
witteve

langeweg
postbus
7301 ELfii
tel: 05ï
fax: 05£
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'dag 18 septemBer
16.00 uur

iarte uitgenodigd!
straat 9, Ruurlo

M
Zijpendaalseweg 41

6814 CC Arnhem

Tel. 0263510155

Fax 026 3514318

management centrum

Zijpendaalseweg 41

6814 CC Arnhem

Tel. 026 4430646 - Fax 026 Hl 4318

e-mail: mcadvies@wxs.nl

FONS JANSEN
installateurs

Burg. Galleestraat 58 - 7251 EC Vorden

Telefoon (0575) 55 26 37 - Fax (0575) 55 37 87

bouwbegeleiding
bouwadviesbureau ttlGO JcHlSSGIl

Sportdreef 35
6852 EH Huissen
Telefoon (026) 325 38 93
Mobiel 06 - 53 13 24 23
Telefax (026) 325 89 44

GRONDWERKEN ROUWMAAT GROËNLO B,V.
ZAND- EN GHINTHANDCL
VERHUUR GRONDVEHZETMACHINES
AANNEMERSBEDRIJF GROND .
WEG EN WATERBOUW
RIOLERINGEN
BESTRAT;:

DEN SLIEM 93, 7141 JG GROËNLO

POSTBUS 74, 7140 AB GROËNLO

TELEFOON 0544 - 474040, TELEFAX 0544 - 474049

S Oldenhave
INSTALLATIE TECHNIEK

Needseweg 31 - 7271 AB Borculo
Telefoon (0545) 250000, Telefax (0545) 250005

IE
•CE]

Simmelinkstraat 1, Postbus 50
7150 AB Eibergen
Tel.: 0545 473535, Fax: 0545 474315

Aalsvoort 55

7241 MA Lochem

tel.: 0573 - 256295
fax: 0573 - 258378

CONFLAT
vloeren en wanden

Auroralaan 77 - Postbus 10217 - 7301 GE Apeldoorn
Telefoon 055-368 05 40 - Telefax 055-366 45 98

Vloer- en wandcoatings • Siergrindvloeren • Giet- en
Rolcoatvloeren • Troffelvloeren • Hellingbaanverwarming
• Sportvloeren • Anti-statische vloeren • Betonrenovaties

Prinsenweide 79 - Postbus 33, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon 055-52 11 333* - Telefax 055-52 23 243

Intermontage
scheidingswanden - plafonds - inbouwverlichting

Intermontage Leurink B.V.
Twelloseweg 93 Terwolde Telefoon : 0571 291480
Postbus 14 7396 ZG Terwolde Telefax : 0571 - 292152

nco
ERS

n i e r s b e cl r i j f

rsbedrijf Remco Peters
traat 6, 7021 LN Zelhem
0314) 64 15 61
i - 53 48 24 68

Rolflex Vaffl fCIUlf ü kraanbedrijf b.v.

Compact Deuren
Rolflex Nederland BV
Nijverheidsweg 23
7081 AE Ulft

Telefoon 0315 - 69 59 59
Telefax 0315 - 69 59 50

Molenstraat 85

Postbus 49

7390 AA Twello

Tel. 0571 -273332

Fax 0571-274927

St. Olatsti .uu I2I
Postbus 377, 7400 A| l )(>\vntn
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bouwmaterialen
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MENNENS TWENTE
staalkabel, hijs- en heftechniek

OEUROPONT
Metsel bedrijf

.1

. . .

Rsselman

VERUNDE
Topoasstraot 34, 7554 TH
Postbus 670, 7550 AR Hengelo

Tel. nr. 074-2503504
Fax nr. 074 - 2503514 Vrochterdijk 4 - 7244 PJ Barchem - Tel. 0573-441511

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370



BOUWCENTER HCI-UBI BV IS EEN

DYNAMISCHE HANDELSONDER-

NEMING DIE ZICH HOOFDZAKELIJK

BEZIG HOUDT MET TOELEVERING

VAN PRODUCTEN AAN DE BOUW-

SECTOR. DE VOORNAAMSTE

PRODUCTGROEPEN ZIJN:

BOUWMATERIALEN. KEUKENS,

TEGELS. SANITAIR. SIERBESTRATING.

GEREEDSCHAPPEN EN IJZERWAREN

ONZE KLANTENKRING OMVAT DE

AANNEMERS, ARCHITECTEN. OVER-

HEDEN EN PARTICULIEREN.

Bent u de juiste persoon
die we zoeken?
VOOR ONZE VESTIGING IN HENGELO GLD. ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR DE VOLGENDE PERSONEN:

Administratief medewerker
keukenafdeling m/v
U wordt belast met het uitwerken van offertes en orders van keukens. Hierbij werkt u

met een volledig geautomatiseerd offerte- en ordersysteem en een tekenprogramma.

U staat onder directe leiding van het hoofd van de afdeling keukens.

Functie-eisen:

- belangstelling voor de keuken- en bouwbranche,

- hoge mate van accuratesse,

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren,

- kennis van de Duitse taal,

- een opleiding op mbo-niveau,

- flexibele en collegiale werkhouding.

Logistiek medewerker m/v
U bent werkzaam in onze centraal geleide expeditie-afdeling, waarbij u zorg draagt voor een optimale

goederenstroom waarbij als uitgangspunt het 'just in time' principe geldt. Hiervoor heeft u primair overleg met

onze afnemers, onze chauffeurs en externe expeditiebedrijven.

Functie-eisen:

- mbo-opleiding logistiek en/of de nodige ervaring,

- belangstelling voorde bouwbranche,

- klantgericht kunnen werken,

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren,

- voldoende communicatieve vaardigheden,

- flexibele en collegiale werkhouding.

Parttime medewerker b^wmarkt m/v
U bent ± 20 uur per week werkzaam in onze bouwmark. Tot uw taken behoren het adviseren en verkopen van

bouwmaterialen, gereedschappen en ijzerwaren. Tevens assisteert u bij het op voorraad houden van het

assortiment in onze bouwmarkt. U staat onder directe leiding van het hoofd van de afdeling bouwmarkt.

Functie-eisen:

- belangstelling voor de bouwbranche,

- klantgericht kunnen werken,

- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren,

- voldoende communicatieve vaardigheden,

- flexibele en collegiale werkhouding.

De nieuwe medewerkers bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie passend salaris

conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen. Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures?

Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar:

BouwCenter HCI-UBI, t.a.v. de heer P. van Mourik, postbus 27 - 7255 ZG Hengelo Gld.

Wilt u eerst nog meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met de heer van Mourik, tijdens

kantooruren te bereiken onder nummer 0575 468181. Na 18.00 uur: 0314 621770.

BouwCenteriHCI-UBI

Lindon • Laura Lebek • Roberto Sarto • Zerres • Etage
. •
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OPEN HUIS l
Wij showen u die dag onze
Najaar/winter mode
1 999-2000

1e show

2e show

l O.OO uur

1 4.00 uur

Het belooft weer een bijzonder modieus
seizoen te worden zowel in de Dames als
Mannen mode.
Tijdens de show zullen wij u zo volledig
mogelijk informeren over de mode van het
komende seizoen.
Na de show is er voldoende gelegenheid
om even rond te kijken en staan wij klaar
voor een persoonlijk advies..

De koffie en uw stoel staan klaar.

U bent van harte welkom bij:

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575)46 1235
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Hucke • Choise • Knippers • Etage • Zerres • Roberto
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EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé arbeids-
bemiddelaar in Oost-Nederland, zowel in de agrarische
sector als daarbuiten. Andere sectoren waarin wij werkzaam
zijn: cultuurtechniek, grond-, weg- en waterbouw, loon- en
grondverzetbedrijven en de hovenierssector.

Voor onze bedrijvensector zoeken wij gemotiveerde
medewerkers die van aanpakken weten. Wij hebben diverse
fulltime vacatures, maar ook parttimers kunnen aan de slag!

Voor enkele rundvee- en varkenshouderijbedrijven zoeken
wij medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden.
Voor de vacatures geldt dat je beschikt over een LAS- of
MAS-opleiding. Enige ervaring is een pré.

Gemotiveerd voor een goed betaalde en afwisse-
lende baan? Bel dan tussen 9.00 en 17.30 uur

voor meer informatie 0900 - 9896 en vraag
naar regiokantoor Vorden of Lichtenvoorde.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

. 19 tot en met 26 september in Hanzehal Zutphen

43e Jaarbeurs van het Oosten Van 19 tot en met 26 september
wordt in en rondom de Hanze-
hal in Zutphen weer de Jaar-
beurs van het Oosten gehou-
den.

Voor wonen de nieuwste ideeën op
het gebied van kwaliteitskeukens,
voor een totaal aanbod van vloe
ren als steen, tapijt, planken, kurk,
parket, grindsteen, voor meubel-
stijlen als modern, klassiek, gre-
nen, koloniaal, engels en voor heel
veel woondecoratie waarmee de
persoonlijke noot in het interieur
wordt aangebracht.
Voor hobby en decoratie een gezel-
lige ambiance met vier demon-
stratieplekken waar iedereen 'ei-
genhandig' kan ervaren hoe een
decoratie wordt gemaakt; er is een
groot aanbod en variërend van
deurkransen, mosfiguren, kera-
miek, kaarten, schilderen tot
beren en poppen maken.

Voor comfort een forum van we
tenswaardigheden voor onder-
houdvrij materiaal aan het huis,
voor het juiste gebruik en bespa-
ring van energie en water, voor de
zo gezellige open haarden, voor
een of ander nieuw huis, voor re
novatie of verbouwing en voor vei-
ligheid.

Voor feest en partij om de plannen
voor een feest, groot of klein, thuis
of elders, tot in detail uit te wer-
ken waarbij de deelenmers u met
raad en daad behulpzaam zijn
en... vele originele ideeën aandra-
gen.

Voor mode en show, de attractie
die geen enkele bezoeker op de
Jaarbeurs van het Oosten aan zich
voorbij laat gaan want de uitvoe

ring is van ongekende kwaliteit en
de nieuwe herfst en wintermode
staat al weer volop in de belang-
stelling.

Voor leefstijl op maat, gezond,
sportief, vol beweging, uitbundig,
beschouwend; ook hiervoor is voor
iedereen een klankbord en vooral
informatie.

Veel voorwaarden aanwezig dus
om de Jaarbeurs van het Oosten
weer te maken tot de bruisende
beurs waar voor de interesse van
elke bezoeker veel te horen, te zien
en te beleven valt.



In een kleine ruimte

« i slaapkamer 2

past hééél veel
slaapkamer.

Als specialist in slaapkamers komen wij allerlei problemen tegen. Hoe krijg je een

complete slaapkamer met kasten in een kleine ruimte bijvoorbeeld? Gewoon, door

de hoogte in te gaan! De kasten van slaapkamer Yvette zijn geïntegreerd in het

ontwerp van het ledikant. Of dat ruimte oplevert?

Overtuig uzelf bij Morgana Slaapkamers.

Yvette

Overbouwkamer met zeer veel kastruimte. Geheel uitgevoerd in

repro blank beuken of kersen. Ook leverbaar met blauwe of

ivoorkleurige fronten. Compleet als bedset (140 x 200) vanaf 2.495,-

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers waterbedden

commodes dekbedden

lattenbodems kussens

matrassen overtrekken

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)

telefoon: 0575 - 46 46 00
slaapkamers maandagochtend gesloten

vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com

SNIKKERS

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties me^e band:

O-SELECT

Vervoerproject verwacht meer OV-reizigers

Uitbreiding MobiMax
De reismogelijkheden
met MobiMax worden
met ingang van zondag
19 september aanzienlijk
uitgebreid. Openbaar ver-
voerreizigers kunnen dan
drie zones in plaats van
twee zones met MobiMax
overbruggen. De ̂ ven-
tien gemeenten die deel-
nemen aan het aanvul-
lende openbaar vervoer-
systeem voor de Achter-
hoek komen met deze
aanpassing tegeimlfeiaii
de wensen van vee^reizi-
gers.

nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrestarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

MobiMax ging in 1997 van
start en is een initiatief van
zeventien gemeenten in de
Achterhoek en de provincie
Gelderland. Een vergelij-
king met soortgelijke ver-
voersystemen elders in Ne
derland laat zien dat de mo-
gelijkheden voor wat betreft
het aandeel OV-reizigers
nog niet optimaal benut
worden. Het aantal geïndi-
ceerden volgens de Wet
voorzieningen gehandicap-
ten (Wvg) dat gebruikmaakt
van MobiMax komt wel
overeen met de ervaringen
elders en overtreft zelfs de
prognoses die bij de start
van MobiMax werden ge
maakt.
Volgens projectleider Annet
van Betuw van het stafbu-
reau van het Vervoerproject
Achterhoek is het na twee
jaar goed mogelijk om de
eerste voorzichtige conclu-
sies over het vervoersysteem
te trekken. "Met name van
OV-reizigers horen wij vaak
dat het directe bereik van
MobiMax bij maximaal
twee zones net even te klein
is. Niet alle opstapplaatsen
van bus en trein zijn dan be-
reikbaar. Bij drie zones
heeft iedereen in de Achter-
hoek altijd aansluiting op
het reguliere openbaar ver-
voer." Naast de zoneuitbrei-
ding geldt vanaf 19 septem-
ber voor alle OV-reizigers
een tarief van 80 cent per
zone. Deze prijs is vergelijk-
baar met de tarieven van
het overige openbaar ver-
voer.
Door het maximum aantal
zones uit te breiden naar
drie zones, is de verwach-
ting dat MobiMax aantrek-
kelijker wordt voor een gro-
tere groep OV-rejzigers. Dat
is een belangrijke doelgroep

voor MobiMax, want het ga-
randeren van de bereikbaar-
heid van de hele Achter-
hoek is een van de belang-
rijkste doelstellingen. Zoals
bekend is ook de Achter-
hoek de afgelopen jaren ge
confronteerd met een ver-
schraling van het aanbod
van het reguliere openbaar
vervoer. Vooral veel kleine
kernen zijn niet meer opge
nomen in de dienstregelin-
gen van het busvervoer.
Om de OV-reizigers beter be
kend te maken met de mo-
gelijkheden die MobiMax
hen te bieden heeft, wordt
de komende maanden veel
aandacht geschonken aan
promotieactiviteiten. Uit
onderzoek blijkt dat de
naamsbekendheid van Mo-
biMax goed is, maar dat veel
mensen nog altijd denken
dat het systeem alleen be
stemd is voor Wvg-geïndi-
ceerden. Projectleider Van
Betuw: "OV-reizigers die
eenmaal van MobiMax ge
bruik hebben gemaakt, zijn
over het algemeen zeer en-
thousiast. Daardoor weten
wij zeker dat de mogelijkhe
den nog lang niet volledig
benut worden. Daar gaan
we nu keihard aan werken."
Voor de OV-reiziger is nieuw
brochuremateriaal vervaar-
digd, dat kan worden afge
haald bij alle gemeentehui-
zen van de samenwerkende
gemeenten en bij de VW-
kantoren. Verder heeft Mo-
biMax een eigen informatie
nummer: (0900) 2025261 (55
cent per minuut).
Ook voor de Wvg-geïndi-
ceerden wordt het systeem
de komende maanden aan-
gepast. Zij zijn daarover in-
middels per brief geïnfor-
meerd. Tevens hebben zij
een nieuwe brochure ont-
vangen.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



Hoveniersbedrij fArends in Wichmond tevreden over aantal bezoekers:

Ondanks het mooie weer had Hoveniersbedrij f Arends in Wichmond niet te klagen over de publieke belangstelling tijdens de open tuin dagen die
r zaterdag en zondag werden gehouden. Met 2.100 bezoekers trok het evenement zelfs 700 bezoekers meer dan vorig jaar. Hoveniersbedrij f Arends

kan dan ook terug kijken op een geslaagd weekend en het mag duidelijk zijn dat de open tuin dagen volgend jaar weer op het programma staan.
Ook de reacties van de bezoekers waren zeer lovend. Tijdens de open min dagen werd er een tekenwedstrijd gehouden. De volgende jongeren vielen
in de prijzen: Wilco Klein Tiessink uitBarchem, Fennie Klein Tiessink uitBarchem, Bram Goossens uit Toldijk,Jan Eize uit Steenderen, Johannes Re-
gelink uit Klimmen, Leonie Verhoeven uit Keijenborg, Armanda Huumink uit Steenderen, Jochem ter Bogt uit Wichmond en Hilde Kastermans uit
Zutphen.

Vele honderden
belangstellenden
Monumentendag
De nationale Monumentendag
heeft zaterdag in Vorden een re
kord aantal deelnemers getrok-
ken. Alleen al bij kasteel Hackfort
werden ruim 400 bezoekers gesig-
naleerd. Medewerkers van de Ver-
eniging Natuurmonumenten lei-
den daar de mensen door de
prachtige bossen rondom kasteel
Hackfort, terwijl ook de pas geres-
taureerde watermolen veel bekijks
trok.
Ook het gemeentehuis (kasteel
Vorden) bleek een enorme trek-
pleister. Hier namen ruim 300 per-
sonen een kijkje. Het leuke van de
16 kilometer lange tocht, die was
uitgestippeld door de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden; de vereni-
ging Bomenbelang, de vereniging
Natuurmonumenten en de vereni-
ging "Oud- Vorden" was, dat de
deelnemers in feite op eigen hout-
je overal naar toe konden fietsen,
hoewel de meeste deelnemers er
de voorkeur aangaven om met de
routebeschrijving in de hand "ge
woon" vanaf het VW kantoor te
vertrekken. Ook de belangstelling
voor de kerk in Kranenburg was
goed.

Jubilarissen bij Ratti

Vrijwel vanaf de oprichting in
1945 zijn ze lid van Ratti: Rei-
nier Heuvelink, Bennie Lichten-
berg, Henri Hartman en Jos
Steenbreker. Na hun actieve
voetbalperiode zijn ze altijd lid
gebleven. Het huidige bestuur
van de club vond het zo zoetjes
aan tijd worden deze mensen,
die zich al 50 jaar of langer Rat-
tiaan mogen noemen, eens in
het zonnetje te zetten.

Dat gebeurde afgelopen zaterdag-
ochtend. Voor aanvang van de pu-
pillenwedstrijd sprak voorzitter
Jan Kieskamp de jubilarissen toe.
Buiten, in een stralende zon, om-
ringd door familieleden en be-
langstellenden, maar vooral door
vele jeugdleden merkte Jan (49)
op, dat deze vier mensen al na-
mens Ratti tegen de bal schopten,
voordat hijzelf was geboren. Hij
memoreerde de vele verdiensten
van Jos, Henri, Bennie en Reinier
die zich in de loop der jaren niet
alleen als voetballer, maar ook op
diverse andere wijzen gedurende
lange periodes voor de club heb-
ben ingezet. De voorzitter hield de
jeugd voor, dat deze oude getrou-
wen het mede mogelijk hebben ge

maakt, dat er nu nog steeds in de
Kranenburg gevoetbajd kan wor-
den.
Door de huldiging speciaal op dit
tijdstip te laten plaatsvinden, wil
Ratti duidelijk maken dat er een
band bestaat met alle leden, jong
en oud aldus de voorzitter. Hij
sprak verde'r de hoop uit, dat veel
van de spelers die nu nog aan het
befgin van een voetballoopbaan
staan, heel lang lid van de club
blijven. Onder luid applaus van de
aanwezigen overhandigde de prae
ses aan de vier jubilarissen een zil-
veren speldje met het Rattilogo,
met daaronder gegraveerd de
tekst" 50-jarig lidmaatschap" "Ze
zijn uniek, er zijn er maar vier van
in de hele wereld, ze zijn speciaal
voor dit jubileum gemaakt en ze
stralen iets van respect uit", be
sloot Jan Kieskamp.
Na het officiële gedeelte werden
onder het genot van een kopje kof-
fie natuurlijk oude verhalen opge
rakeld. Maar ook was er aandacht
voor de actualiteit, want op de vel-
den speelden drie pupillenteams
van Ratti hun thuiswedstrijd,
waarbij de kleinkinderen van de
jubilarissen tot de uitblinkers be
hoorden.

Wa terp oio

BZ&PC-Voüa l

Voor de dames uit Vorden en
Laren ging zondag 12 september
het seizoen weer van start. Na het
behaalde kampioenschap in vorig
seizoen, komen de dames uit in

een hele nieuwe competitie. Dat
betekent dat er bijna allemaal
nieuwe tegenstanders zijn. In Bor-
culo werd het spits afgebeten
tegen de Borculose zwem, en polo-
club. Zij hadden 13 dames op de
kant staan. Terwijl de dames van
Voila er precies 7 hadden.

In het eerste part werd er gekeken
met wie de dames nu eigenlijk te
doen hadden. Over en weer wer-
den aanvallen opgezet, maar die
werden allemaal net zo makkelijk
afgeketst. Met nog anderhalve mi-
nuut op de klok wist BZ&PC het
eerste doelpunt te scoren via een
hoge lob, waar Henriet Dadema,
keepster aan Voila zijde, net niet
bij kon komen. 1-0.

In het tweede part kwam de wed-
strijd lekker op gang. Aan Voila
zijde werd er erg goed overlegd,
waardoor er veel aanvallen opge
zet konden worden. Helaas ont-
brak het de aanval nog wat aan de
precisie aan het begin van het sei-
zoen. Pas nadat er drieënhalve mi-
nuut gespeeld was, kon Annelies
Rinders afspelen naar Karin Rou-
wenhorst. Een lob zorgde voor de
gelijkmaker. 1-1.

Nadat BZ&PC in het derde part van
start ging met een bijna nieuw
team, kon je zien dat de dames
van Voila de conditie nog niet op
peil hadden. BZ&PC kon verschei-
dene malen een aanval op zetten,
maar ze kwamen niet dicht ge
noeg bij het net in de buurt om tot
scoren over te gaan. Simone Heu-
velink wist de bal te onderschep-
pen van haar tegenstandster en
kon passen naar Grietje Welle-
weerd. Zij hoefde niet na te den-
ken en met een hard schot pas-
seerde zij de keepster. 1-2. Op slag
leek de vermoeidheid bij de dames
van Voila verdwenen. Op een voor-
sprong was niet gerekend. En die
voorsprong werd nog vergroot
toen Sandra Jurriens een vrije bal
kreeg. Zij speelde af naar Karin
Rouwenhorst en met een drukbal
was de 1-3 een feit.

Even leek het er in het laatste part
op dat BZ&PC nog weer terug zou
komen. Al na 30 seconden werd er
gescoord met een taterbal, on-
houdbaar voor keepster Henriet
Dadema. 2-3. Maar nadat Dinanca
Hietbrink uit wist te breken op
eigen helft, helemaal door kon sto-
men naar voren, af speelde naar
Grietje Welleweerd, leek het doek
voor B~Z&PG gevallen. Grietje
scoorde en met nog 45 seconden
op de klok was de kans voor de
Borculose dames op winst hele
maal verkeken. 2-4. Als klap op de
vuurpijl wist Karin Rouwenhorst
in de allerlaatste seconde met een
enorm afstandsschot, die het doel
bij BZ&PC als het ware in zeilde,
de wedstrijd te beëindigen met
eindstand 2-5. Een onverwachte,
maar verdiende winst voor de
dames van Voila.

Linde maakt zich op voor
traditionele volksfeesten
In het buurtschap Linde, waar
vanaf donderdag 23 september
tot en met zaterdag 25 septem-
ber (en een voorproefje op zon-
dag 19 september) de traditio-
nele volksfeesten worden ge-
houden, heeft de 'Toneelgroep
Linde" de frequentie van de re-
petitie- avonden opgeschroefd.

Regisseur Jfcie Schuppers: "Deze
laatste weüK repeteren we twee
keer namelijk op maandag- en op
woensdagavond. Dat moet ook
wel. Repeteren in de zomermaan-
den vergt toch altijd aanpassin-
gen. Wij zünhier op 2 juni met de
groep begWRen. Ik denk dat we
tot nu toe in zijn totaliteit drie
keer compleet waren. Is ook wel te
begrijpen. Grote drukte op de
boerderijen en dan natuurlijk de
vacanties. Voor de regisseur dus
niet altijd even gemakkelijk. Maar
het blijft gewoon leuk om te doen.
Een enthousiaste groep", aldus
Marie Schuppers.
Donderdagavond 23 september
wordt ( heel toepasselijk!) het blij-
spel "Donder....Dagen", opgevoerd.
Een stuk in drie bedrijven, ge-
schreven door J. Hemmink- Kamp.
Het is eigenlijk een "vervolgstuk"
op "Madam de Boerin", dat vorig
jaar door de Toneelgroep Linde
werd opgevoerd. Voor degene die
dat blijspel toen niet gezien heb-
ben, geen enkel probleem want
"Donder... Dagen" kan ook als een
op zich -zelf staand blijspel gezien
worden. Het speelt zich af in en
rond de boerderij van Boer Bavink,
waar op donderdag altijd wei wat
te beleven valt. Niet voor niets dat
de gezinsleden telkens weer roe

pen "Het is weer donderdag, van-
daag". Mogen we Marie Schuppers
geloven dan valt er die avond in de
feesttent te Linde weer heel wat te
lachen. Het Voorproefje" van de
volksfeesten, aanstaande zondag
19 september, wordt in de vorm
van een fietstocht aan de Lindese
bevolking opgediend. Een fiets-
tocht waarbij leuke prijzen te ver-
dienen zijn. Het vertrek is vanaf t'
Praothuus tussen 12.30-13.30. Het
gehele gezin kan meedoen. De
tocht heeft een lengte van circa 20
kilometer.
Vrijdagavond 24 september zal de
schutterskoning van vorig, jaar,
Wilfried Lichtenberg, het ope-
ningsschot bij het vogelschieten
lossen. Behalve vogelschieten voor
de heren, staat er ook het jeugdvo-
gelschieten op het programma.
Voor de dames is er het traditione-
le vogelgooien met als inzet de
titel "Knuppelkoningin van Linde".
Na afloop kan er in de tent een
dansje worden gemaakt onder lei-
ding van "Medler Four".
Zaterdagmiddag 25 september
komt burgemeester Kamerling
zich 's middags melden om de
volksspelen te openen. Dogcarrij-
den, stoelendans, kegelen, schijf-
schieten, noem maar. Eveneens
een uitgebreid programma voor de
jeugd. "Sursum Corda" zal die mid-
dag muzikaal opluisteren. Tussen
de bedrijven door wordt het ko-
ningspaar van de avond ervoor,
met een koets naar de feesttent ge
reden. Daar vindt zaterdagavond
met medewerking van de "Flamin-
go's" een dansavond plaats. Zondag
26 september: geheel Linde moe,
moe, moe!

Voetbal

Programma:
Vorden Al, Steenderen Al; Vorden
BI, Warnsveldse Boys B2; Vorden
Cl, Dierense Boys Cl.
Vorden l, Varsseveld 1; Vorden 2,
Ajax B2; Vorden 3, Reunie 3; Vor-
den 5, Keijenborgse Boys 5; Oeken
4, Vorden 6.

Programma:
Roda 10, Ratti 5; SVBVB1, Ratti BI;
Ratti Cl, Gorssel Cl.
Zutphen l, Ratti 1; WHCZ 3, Ratti
2; Ratti 3, Socii 4; Epse 5, Ratti
4;Ratti l, Rietmolen 1.

SOCII
Marienvelde 1-Socii 1-1, Socii 2-
WVC 5 2-1, Socii 3-De hoven 2 2-1,
Socii 4-H & K 5 1-7, Socii 5-Oeken 4
1-4, Socii B-Warnsveldse Boys B 2-8,
Pax F-Socii F 4-1, Concordia Wehl E-
Socii E 1-5, St. Joris D-Socii D 0-5,
Socii B-Pax B 4-5.

Socii I-Klein Dochteren l , Socii 2-
Longa 4, Socii 3-Epse 3, Warnsveld-
se Boys 5-Socii 4, Ratti 3-Socii 5,
Witkampers B2-Socii B.

Contactjes:
het cement

tussen vraag
en aanbod



Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

27,50
32,50

Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Ge\ & Lak

80,-

27,50

gratis
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden g (0575) 55 12 15

diverse kleuren

nu ook winterharde violen
-Vi4_-

Qroot Roessink
b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22 J

Veelgestelde vraag bij Boekhandel Bruna en de Openbare Bibliotheek:

wanneer verschijnt Vorden 99?
Als drukker en binder zich aan de planning houden
zal op 28 september a.s. het eerste ex. van deze uit-
gave aan het bestuur van de jubilerende bibliotheek
en het gemeentebestuur worden aangeboden. Een
dag later, dus op woensdag 29 september, ligt het
portret van een dorp op de grens van twee eeuwen'
(120 pagina's en ruim 150 recente foto's van
Vorden) bij Bruna en de bibliotheek.
Prijs f 29.50 - (voor wie heeft ingetekend tegen voorintekenprijs f24.50).

Maak
AAP Miles
van uw
Air Miles

i; Stichting AAP wor-
n uw Air Miles goed

;ebruikt! Misbruikte uit-
heemse dieren, die in het
opvangcentrum door een
vakkundige en liefdevol-
le verzorging weer tot
ijchzelf zijn gekomen,
.innen op Air Miles

naar een nieuwe toe-
komst vliegen. Stichting
AAP brengt haar dieren
over de hele wereld naar
de mooiste plekjes in die-
rentuinen en reservaten.
Met uw Air Miles geeft u
de dieren een enkele reis
geluk!

Spaart u ook mee?

Bel 036 538 AA 84

J T I C H T I N 6

^̂ ^̂ ^ F̂ ^TWTHÏ

Bijeenkomst
over bewegen
voor ouderen
In het kader van " Het jaar van de
Ouderen " biedt de Stichting Wel-
zijn Ouderen alle ouderen van Vor-
den de gelegenheid om op 14 ok-
tober om 14.00 uur in het Dorps-
centrum
een interessante voorlichtingsbij-
eenkomst bij te wonen met de
titel Bewegen: Gezond en Gezellig.
Deze voorlichtingsbijeenkomst
wordt aangeboden door de Neder-
landse Hartstichting en heeft als
doel de gezondheid te bevorderen
door een actieve levensstijl.
Het is bekend dat bewegen een be-
langrijke rol speelt bij uw gezond-
heid. Maar hoeveel zou u moeten
bewegen, wat zijn de voor-delen
van bewegen en welke vormen van
bewegen passen bij u?
Deze onderwerpen en nog veel
meer komen aan de orde in de le-
zing. Naast het luister gedeelte is
er een actief gedeelte waarin u
kennis kunt maken met de diverse
mogelijkheden van verantwoord
bewegen. Het programma duurt
2x 45 minuten + 15 minuten

pauze. Na afloop krijgen alle aan-
wezigen een boekje met beweeg-
tips en thuisoefeningen mee naar
huis. Aan de lezing zijn geen kos-
ten verbonden.
Omdat de bijeenkomst slechts
door kan gaan bij een minimum
aantal deelnemers van 25 perso-
nen worden belangstellenden ver-
zocht zich vóór l oktober op te
geven bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel 553405.

Wielersport

R.T.V. er Harmsen 3e in Haaks-
bergen
Afgelopen zondag reden vele R.T.V
ers in Haaksbergen met succes. In
een gemengde koers cyclosportie-
ven/veteranen werd Reynold
Harmsen uit Warnsveld knap
3e.De Hengelose R.T.V. er Martijn
Verstege behaalde een 7e plaats.
Ook Andre Bargeman uit Vorden
en veteraan Rudi Peters reden op
deze warme zondag goed van
voren en ze werden respectievelijk
12e en 13e. aanstaande zondag or-
ganiseert de R.T.V. de wielerronde

0/2 D^

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA 74 JAAR

„Vierjaargetijden

De tentoonstelling
wordt gehouden op
17, 18 en 19 september
in het Dorpscentrum
te Vorden
U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten en p^^poenen voor schoolkinderen
2. Het maken van vo^werpen 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. Jfcddstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemenfruitmand
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar,

7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier,
e. wandstuk, f. zijdestuk

8. Verenigingen/organisaties enz.
9. Thema (volwassenen)

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 16 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 16 sept. 19.30-22.00 uur / vr. 17 sept. 8.30-10.00 uur
Categorie 8 en 9: vr. 17 sept. 8.30-10.00 uur.

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 17 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 18 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 19 sept. 10.30-17.00 uur

PRIJSUITREIKING: zondag 19 sept. om 16.30 uur.

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

VERLOTING; De trekking vindt plaats op maandag 20 sept. om 19.30 uur in het
Dorpscentrum.

van Hengelo (G). Hier kan de
jeugd ook starten voor de Rabo-
dikkebandenrace. Tevens start er
een gecombineerde race voor ama-
teurs en cyclosportieven over 70
km. Dit zal het laatste K.N.W.U. cri-
terium in deze regio zijn voor het
jaar 1999. Het seizoen voor de veld-
ritfietsen start in oktober.

P.V. Voiden
De wedvlücht vanaf Houdeng over
een afstand van circa 235 kilome-
ter werd gewonnen door de com-
binatie A en A Winkels. De eind-
uitslag was als volgt: A en A Win-
kels l, 3. 9, 12, 14, 19; H. Eykel-
kamp 2, 7; Roy Eikelkamp 4; G en
H. Boesveld 5, 8, 13, 16, 20; C.
Bruinsma 6,11,15; J. Meyer 10,17,
18.

Nutsfloralia in het teken
van cde Vierjaargetijden'
Van vrijdag 17 september tot en
met zondag 19 september
wordt in het Dorpscentrum de
74e Nutsfloralia gehouden.

Dit jaar is er gekozen voor het
thema "Vierjaargetijden". Een on-
derwerp voor klein en groot, dat
zeer aanspreekt en waar veel mee
gedaan kan worden kinderen en
volwassenen kunnen versierd
speelgoed, bloemstukken, eigen
gekweekte planten of vruchten
enz. inleveren. Kortom, alles wat
met bloemen en planten te maken
heeft inzenden donderdagavond
16 september.
Tijdens de tentoonstelling zijn er
werken te zien van cursisten die
les hebben gehad van mevr. Willy

Kip. Bloemist Davorta en Garden
Master zijn ook vertegenwoordigd
met een stand. Tijdens de tentoon-
stelling zulen er demonstraties ge
geven worden door Anja Brum-
melman en Gerreke Stoelhorst, zij
geven demonstratie over decoupa-
ge en het zelf maken van kaarten.
Ook worden er schilderijen ten-
toongesteld. Alle medewerkers van
Floralia hopen op u bezoek.

Zaterdag 18 september houdt
Stichting Ouderen weer haar
hobby beurs. Tevens kan men zich
opgeven voor de bloemschikcur-
sus die weer start in oktober.
Voor inlichtingen en opgave kan
men bellen naar (0575) 553284. Zie
ook advertentie.



NIETTE
KOOP

Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.

Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?

Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Huren ̂  geeft je alle ruimte

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 59Ü2 08

oh Vóór hef einde van dit MILLENNIUM hebben we nog
VIER maanden om U te VERRASSEN

en dat GAAN we ook DOEN!
oh

AH tissue 2- laags
TOILETPAPIER WIT

van 13.49 voor 9,99

HAAS-EN
RIBKARBONADE

kg van 16.98 voor

SWARTLAND
WIJNEN
div. soorten

5,958,751 van 795 voor

CROKY CHIPS
Div. smaken 300 gram
3 halen —*» 2 betalen

8,07 *- 5j 38

BLOEMKOOL
per stuk

van 2,99 voorr f,49

ARIEL FUTUR
OF COLOR
3 halen 2 betalen
3 kg van 30,99

voor 23,99

Dat is leuk !

Alle moeders en vaders krijgen van ALBERT HEIJN HENGELO (G)

een gratis foto (formaat 18x27 cm) van hun baby geboren in 1999

op vertoon van de bonuskaart en tegen inlevering van een negatief

van hun keuze

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Blijf geven!
G i r o 2 6 O O O

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03 BOWfi

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

De Nationale collecte voor de
vereniging tot steun aan de

Nierstichting Nederland
vindt plaats in de week van

19 t/m 25 september

De collectant doet trouw z'n werk.

Uw gaven maken de Nierstichting sterk.

Het komt alle patiënten ten goede.

Zuiver omdat ct moet



Blijf geven!
G i r o 2 6 0 0 0

i
N E D E R L A N D S E
KANKERBESTRIIDING

om 10.00, 13.45 en 15.30 uur Mode voor
werk, vrije tijd en speciale gelegenheden u ziet
mode voor man én vrouw, van al onze merken. Met een extra

accent op comfort en kwaliteit Door toepassing van veel nieuwe

materialen zit de representatieve mode steeds comfortabeler. De

uitstraling is iets losser en sportiever geworden. Er is ook heel veel

sportieve vrijetijdsmode, voor elk moment van de dag.

Met iets lekkers bij uw kopje koffie of thee! U kunt een zitplaats

reserveren, telefoon (0575) 55 13 81.

V
M O D E

BRASSEND

Burg. Galleestraat 9
Vorden
Tel. (0575) 55 13 81

v.o.f:

^^ s c h o o r s t e e n v e e g bed r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

JA, GEZELLIG
MET CONTACT R NAAR DE

43e

JAARBEURS VAN HET OOSTEN
19 tot en met 26 september 1999
in en om de Hanzehal te Zutphen

Enerverend, interessant, afwisselend en de grootste
konsumentenbeurs van Oost-Nederland met

ondermeer de volgende onderwerpen:

* Hobby en Decoratie. * Feest en Partij,
* Woon- en Leefluxe en, * Leefstijl,

* Keukens, * Vloerenplein,
* Dagelijks modeshows.

Voor verdere informatie: zie de Jaarbeurskrant.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur

zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Volop parkeergelegenheid; volg de borden "parkeren beurs"

Speciale aanbieding voor u als lezer van Contact M
Bij inlevering van onderstaande bon aan de kassa van de 43e

Jaarbeurs van het Oosten, ontvangt u f 2,00 korting op de
reguliere toegangsprijs van f 10,00. Maximaal 2 personen

per bon; niet in kombinatie mat andere kortingsakties.
Tot ziens op de 43e Jaarbeurs van het Oosten !!!

43* JAARBEURS VAN HET OOSTEN

19 t/m 26 september 1999, Hanzehal te Zutphen

VOORDEELBON LEZERS CONTACT *

Bij inlevering van deze bon aan de kassa van de 43e
Jaarbeurs van het Oosten, ontvangt u f 2,00 korting op

een normaal toegangsbewijs van f 10,00
(maximaal 2 personen per bon; niet in kombinatie met

andere kortingsakties)

Openingstijden: dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

knip uit

Ontwerper: Frans de la Haye.

U koopt een Auping Auronde. Compleet.
Met 2 Auping spiralen en 2 Auping matrassen.
In september. |\/|QQJB Dan krijgt u van ons

de tweede matras voor de halve prijs.

Uw voordeel kan oplopen tot f 537,50. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Wat kan slapen toch mooi zijn.

auping

U bent van harte welkom:

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



VORDEN
Gemoedelijkse sfeer bij Sport- en Gezondheidsstudio Vorden:

ZONDAG

*JË?3:
r̂»L

4Ü

ft.,'J
\

14.OO tof 17.OO uur
Speciale actie: één maand
gratis trainen bij aan lid-
maatschap van aan halt jaar.

00

Burgemeester Galleestraat 67a • Vorden
Telefoon (0575) 55 40 91

,. 25% KORTING
JUWeiier Op de hele kollektie

Zonnebrillen!!
<x> opticien

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 1531

Zutphenseweg 5 • VORDJ
Telefoon 55 15 05

(tot 1-10-1999)

Bemiddeling bij: VERKOOP

O N E N D G O E D

- TAXATIES

- HYPOTHEKEN

- EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Binnenschilder- enbehan9^rk???

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA VordWI, M.: (0676) 66 16 67 Mddk HU dlVdSt 660 dfsprddk O/77 Cfe

komende winter uw interieur weer
De fCHILrfR en n/>/*a»«f *»<lerf i een perfecte uittraling te geven,

uiteraard met Winterschilderpremie

Ook voor de sauna bent u bij Sport- en Gezondheidsstudio Vorden aan
het juiste adres.

Het is inmiddels twee jaar gele-
den dat Sport- en Gezondheids-
studio Vorden van start ging
aan de Burgmeester Gallee-
straat 67a. Vele sporters hebben
inmido^ hun weg gevonden
naar diOidres. Opvallend is de
gemoedelijke sfeer bij de Vor-
dense Sport- en Gezondheids-
studio. "Daar staan we bekend
om", zegt Arjan Demers. "Het
sporterraat natuurlijk voorop
maar Wt is natuurlijk ook
belangrijk dat het hier gezellig
is. Het is niet voor niets dat
sommige sporters hier een
paar avonden in de week
komen trainen".

Wie kennis wil maken met Sport-
en Gezondheidsstudio Vorden kan
op zondag 26 spetember een kijkje
komen nemen tijdens de open
dag. Tijdens deze dag zijn er diver-
se demonstraties en kunt u zich
laten informeren over de verschil-
lende mogelijkheden bij de Vor-
dense sportschool. "We hebben op
deze dag een aantrekkelijke actie.

Sporters die een lidmaatschap
voor minimaal een halfjaar afslui-
ten, krijgen de eerste maand trai-
nen gratis. Bij ons is het overigens
zo dat mensen zelf mogen bepalen
hoe vaak ze komen trainen. Het is
dus niet zo dat ze maar een of
twee keer in de week hier terecht
kunnen", vertelt Arjan Demers.

Intake-gesprek
Nieuwe leden van Sport- en
Gezondheidsstudio Vorden krij-
gen allemaal eerst een intake-test.
"We bekijken dan zaken als de
bloeddruk en het vetgehalte. Aan
de hand van deze test en een
gesprek stellen we samen met de
sporter een trainingsprogramma
op.
We kiezen dus heel duidelijk voor
een persoonlijke benadering",
aldus Arjan Demers. De leden van
Sport- en Gezondheidsstudio Vor-
den zijn van alle leeftijden. "Van
jong tot oud. We hebben zelfs een
seniorengroep die elke maandag-
ochtend traint onder leiding van
een instructrice."

the

De
wintercollectie is binnen!

Kom gauw kijken
*O hp Zutphenseweg 8, Vorden Tel.(0575)552426

Markt 21, Zelhem Tel. (0314) 62 37 06

K I N D E R - R E S T A U R A N T van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FUN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

t/m zaterdag 18 september

Verbouwings-
opruiming tot
50% KORTING

Vaders en moeders kunnen gerust hun kinderen meenemen als ze even
gaan sporten. De kinderen kunnen dan terecht in de speciale 'kinder-
hoek' van Sport- en Gezondheidsstudio Vorden.

Evenementen
Vorden
16 september. Openstelling tuinen De Wiersse
19 t/m 25 september: Volksfeest linde

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22



Drie seniorenshows op donderdag 16 september bij Visser Mode:

Oogstrelende collectie erg aaibaar

Tijdens de modeshows van begin september was goed te zien dat de
najaarsmode absoluut niet saai hoeft te zijn.

De najaarscollectie van Visser
Mode aan de Burgemeester Gal-
leestraat 9 in Vorden is zeer
zacht en aaibaar. Om dit te
benadrukken was er in de laat-
ste mailing van Visser Mode een
donsveertje geplakt en deze
veertjes komen we ook weer
tegen in de etalages van de win-
kel. "Het meest opvallende aan
de nieuwe najaarsmode is de
grote verscheidenheid aan
materialen. Nieuwe waterafsto-
tende materialen, maar ook
zachte flannel, wollige flausche
en veel gebreide stoffen. Prettig
dragend en allemaal zo licht als
een veertje door de toepassing
van nieuwe technieken", legt
Tineke Elbrink van Visser Mode
uit.

Van woensdag 25 augustus tot en
met zondag 12 september vonden
bij Visser Mode de Mode Oriënta-
tiedagen plaats en konden de klan-
ten kennis maken met de nieuwe
najaarsmode.
Om inspiratie op te doen werden
er begin deze maand enkele mode-
shows gehouden waar de leukste
dames- en herenmode werden
gepresenteerd. Duidelijk werd dat
Visser Mode weer van alle markten
thuis is. De mannequins en dres-
smen showden mode voor werk,
uitgaan, sportief buiten zijn en
ontspanning thuis. Een bijzonder
compliment voor Salon Marianne
die de kapsels en make-up van de
mannequins en dressmen verzorg-
de.

Niet saai
Henco Elbrink: "Dit seizoen zijn de
kleuren kalm en neutraal. Met

name zwart en grijs doen het erg
goed. Dit betekent echter niet dat
de nieuwe najaarsmode saai is.
Integendeel. Zwart en grijs kun je
namelijk heel mooi combineren
met zacht geel, groen, beige of
donkerrood. Een dergelijke combi-
natie maakt het geh^J weer heel
fris. Ook zijn er thei^P in groen,
bruin en blauw".

Nieuwe merken
In de rekken van Visser Mode tref-
fen we verschillendejüeuwe mer-
ken aan. Bij de dame^P^de zijn dit
Laura Lebek, Expresso, Trumpf en
Via Appia en bij de heren zijn de
merken Peter van Holland, Stones
en Style Master nieuw. Ook voor de
kindermode bent u bij Visser
Mode aan het juiste adres. Afgelo-
pen vrijdag vond er in de winkel
een kindermodeshow plaats waar
maar liefst tien jonge mannequins
en dressmen kleren showden die
kinderen graag dragen.

Seniorenshows
De modeshows van Visser worden
donderdag 16 september afgeslo-
ten met drie seniorenshows. Ook
hier ligt het accent op comfort en
kwaliteit. U ziet mode voor man
én vrouw, voor werk, uitgaan en
ontspanning. Na de shows kunt u
uiteraard meteen de leukste items
voor uzelf uitkiezen! Zitplaatsen
zijn telefonisch te reserveren via
(0575) 55 13 81, maar u kunt
natuurlijk ook gezellig zo naar
binnen lopen. En bent u niet in de
gelegenheid een modeshow te
bezoeken, dan bent u van harte
welkom om op een dag wanneer
het u uitkomt de najaarscollectie
van Visser Mode te bekijken.

donderdag 16 september
om 10.00, 13.45 en 15.30 uur Mode voor werk, vrije
tijd en speciale gelegenheden

Met iets lekkers bij uw kopje koffie of thee! U kunt een zitplaats reserveren, telefoon

(0575) 55 13 81.

Visser
M O D E Burgemeester Galleestraat 9

Vorden, tel. (0575) 55 13 81

KWALITA1
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

'DE
Dorpsstraat 8 • Vorden Telefoon (0575) 55 43 55

• Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt u even bijkomen op ons ruime buitenterras
• Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden

Jtel

SNOOKEREN, fOOLEN EN DARTEN

ELIESU ELECTRO
BAAK Kphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575)44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

ELECTROWORLD, DE WERELDZAAK DIE U KENT!

LUCHTDRUKBUKS WEIHRAUCH HW so
Vrij te koop
/ 695,-

excl. richtkijker
__ W^Mfcfe
steeds doeltreffend'.

Zutphenseweg 9 • Vorden

PR FIL~
DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

PROFILE REGENPAK JUNIOR
Stavig kinderregenpak (maat 128 t/m 176) in uni
zwart of navy/blauw of een combinatie in
rood/blauw/groen/geel, (maat 128 t/m 152) van
59,95

(0575)561303 voor 54,95

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatnxplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

op zoek naar Speelgoed, huishoud, cadeaus
CD~rOIÜ. JBCtüüf kom dan naar...

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip



organiseert een

KUWERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
16 september
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Blijf geven!
G i r o 2 6 O O O

I
N E D C I I A N D S E
KANKERBESTRIjDING

De lekkerste vlees-
waren en worst-
soorten uit eigen

worstmakenj

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker

Altijd een
deskundig

advies

J ^

:* De smakelijkste* f
stoofschotels met rundvlees

Heerlijk
gekruide

lekkernijen

uit de grill

Gezellig en
sfeervol winkelen

Vertrouwd en
mals rundvlees

NIEUW'.
Sparen voor

cadeaus en grot<
spaarwinst met

uw bankpas!
Vraag de folder

in de winkel

•**
Rundvlees is een kwestie van vertrouwen.
Vandaar dat we onze uiterste best doen om
voor u goed en mals rundvlees te kopen.
Van rundergehakt tot riblappen, u mag altijd
rekenen op de beste kwaliteit voor een
redelijke prijs.
Kom maar kiezen en zoek iets lekkers uit.
Zet bijvoorbeeld 'ns zo'n heerlijke stoofschotel
op tafel. Overigens kunt u met stoofschotels
uitstekend variëren.

In de nieuwste uitgave van 'Koken met de
Keurslager' vindt u aantrekkelijke recepten.

Neem gratis een exemplaar'mee.

De beste kwal i te i t rede l i jk gepr i j sd

KALFSGEHAKT
SCHNITZEL

100 gram! ïfö

PRIKLAPJES
500 gram D ./O

GEBRADEN
GEHAKT

100 g ra m l/O d,.

«ERVELAAT
17R100 gram m f tJ

ÎP-KEBAB
rSALADE

100 gram

KEURSLAGER
K O O P J E

HALF OM HALF
GEHAKT

KILO

795
SPAGHETTI

349per
portie

S P E C I A L

PADDESTOELEN
GEHAKT

100 gram

V L E E S W A R E N
S P E C I A L

100 gram

Aanbiedingen gelden
t/m 18 september 1999.

Verdien 10% korting op uw
eerstvolgende aankoop of

een handige rugzak!
In het begin van de week inkopen doen

bij Vlogman levert extra voordeel op.
Tot en met 2 oktober ontvangt u bij

iedere op maandag, dinsdag en woens-
dag bestede 5 gulden een stempel op
deze kaart. Is de kaart vol dan heeft u
bij inlevering recht op 10% KORTING
op uw eerstvolgende aankoop. Of u
krijgt een handig rugzakje GRATIS!

LET OP ONZE GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN WE OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN EN OP WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321

Vrijdag + Zaterdag

Krakeling (vlinder)

nu

Tiramisuvlaai

1O.95
nu

Waldkorn bolletjes
het lekkere donkere meergranenbroodje

nu
Cf

per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Met ingang van 8 september zijn wij
ook op woensdagmiddag geopend.

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Ambachtsweg l O Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 30
augustus 1999 een melding op grond van artikel 28 Wet
bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan Ambachtsweg l O te
Vorden.

Het betreft hier het voornemen van Van der Poel
Consult BV namens de heer H. Nab en mevrouw
W.G. Knoef om over te gaan tot sanering van de
verontreinigde bodem.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij in
een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie
vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).

provincie
GI :>E;RI.AND

Voor het vaststellen van de beschikking volgen wij op
grond van de provinciale milieuverordening de
zogenaamde verkorte procedure. Dit betekent dat wij
afzien van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en dat er geen ontwerpbeschikking
gedurende vier weken ter inzage zal worden gelegd.
Belanghebbenden worden wel in de gelegenheid gesteld
te reageren op de melding.

Voor uw reactie kunt u zich wenden tot mevrouw
J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 10 september 1999 -
nr. MW1999.34672-6022013

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier


	CVO38-15-09-1999 deel 1
	CVO38-15-09-1999 deel 2
	CVO38-15-09-1999 deel 3

