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Commissies buigen zich deze week over begroting:

College wil OZB met
10 procent verhogen

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

De raadscommissies zullen zich deze
week buigen over de begroting van
1999 en de meerjarengroting 1999-
2002 van de gemeente Vorden. Gezien
de krappe financiële positie van de
gemeente stelt het college van B en W
voor om de onroerende zaakbelas-
ting voor 1999 met tien procent te ver-
hogen. Deze verhoging zal ook voor
de volgende jaren moeten gelden.
Voor 1999 levert dit voor de gemeente
een extra bron van inkomsten op van
f 121.000,-.

Het voorstel om de onroerende zaakbe
lasting te verhogen komt niet als een ver-
rassing. De afgelopen jaren was er door
het college al meerdere malen op gewe-
zen dat met name de aanleg van de laat-
ste fase van de riolering in het buitenge-
bied en het onderhoud van de wegen
veel geld zouden kosten.
Het college stelt voor om de afvalstoffen-
heffing niet te veranderen. Als het aan B
en W ligt betalen eenpersoonshuishou-
dens volgend jaar f 435,- en voor meer-
persoonshuishoudens komt de afval-
stoffenheffing op f 582,-. Jaarlijks wordt

tijdens de begrotingsbehandeling de
hondenbelasting aan de kaak gesteld.
Door sommige fracties is er met name
kritiek op het feit dat deze hondenbelas-
ting niet wordt ingezet om de honden-
poepproblematiek een hoofd te bieden
maar door de gemeente als algemeen
dekkingsmiddel wordt gebruikt. Omdat
de gemeente krap zit, stellen burgemees-
ter en wethouders voor om de hondenbe
lasting te handhaven.

Als het aan het college ligt blijft ook de
toeristenbelasting gelijk aan die van vo-
rig jaar: f l,- per overnachting. De tarie-
ven voor Vorden liggen in vergelijking
met omliggende gemeenten hoog. Een
verhoging van de toeristenbelasting is
volgens B en W dan ook niet wenselijk,
hl het buitengebied moeten nog 98 per-
celen op de riolering worden aangeslo-
ten. Dezc^^isluiting gebeurt in twee fa-
sen. AangSien er op dit moment onvol-
doende geld is, stellen burgemeester en
wethouders voor de rioolrechten te ver-
hogen. Voor 1999 gaan de rioolrechten
met f 24,-omhoog en later bij de aanleg
van een-^Mpnde fase nog eens met f22,-

Minister Jorritsma
Beschermvrouwe
lindesche Molen
Minister Jorritsma is Beschermvrouwe
geworden van de Lindesche Molen in
Vorden. Annemarie Jorritsma-Lebbink -
minister van Economische Zaken - is de
dochter van de vroegere molenaar uit
Hengelo (Gld). De molen van haar vader
stond op schootsafstand van De Linde
sche Molen in Vorden. En dat is ook de
goede reden waarom mevrouw Jorrits-
ma het verzoek van het bestuur van
Stichting 'De Lindesche Molen' om Be-
schermvrouwe te worden spontaan met
'ja' heeft beantwoord.

De Lindesche Molen is een Koninkrijks-
monument en één van de mooiste pas
gerestaureerde molens van Gelderland.
De restauratie kwam tot stand dank zij
het werk van de twintig vrijwillige me
dewerkers van Theater Onder de Molen.
Dit theater is sinds 1990 gevestigd in de
lindesche Molen. De opbrengsten van
het theater dienen voor het onderhoud
van de molen.

Tot de vaste medewerkers van het
theater behoren artiesten als Henk van
Ulsen, de verhalenvertellers Diny
Hiddink, Peter Hoefnagels, Ben en Truud
Rogmans, troubadour Gery Groot Zwaaf-

tink, de schrijver F. Springer, colomnist
Al. Snijders, de internationale gooche-
laar Wim Hooghiemstra, gitarist Jan
Guichelaar en violiste Simone Boerstoel.

Het professionele jazzensemble The
Mill's Brothers is het vaste huisorkest
van het theater. Verder werken er bij het
theater tien medewerkers achter de
schermen.

Artistiek leider Peter Hoefnagels van
Theater Onder de Molen heeft als lid van
de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma
reeds jaren geleden ontmoet. Toen bleek
dat ze de dichtstbijzijnde molenaars-
dochter was en hij het zonnige karakter
van Annemarie Jorritsma leerde kennen,
heeft hij het bestuur van Stichting 'De
Lindesche Molen' voorgesteld haar te vra-
gen Beschermvrouwe te worden. Daarna
ging alles vanzelf.

Ten Have failliet
De firma Ten Have Produktie BV uit
Vorden is faillliet. Deze uitspraak
deed de rechter vorige week woens-
dag. Ten Have Produktie had in totaal
vijftien personeelsleden in dienst.
Volgens curator AAM. Spliet is de
kans klein dat er een eventuele door-
start wordt gemaakt. "Ik heb daar op
dit moment geen concrete aanwijzin-
gen voor", aldus Spliet.

Brandweergarage aan
Nieuwstad wordt
nog dit jaar gesloopt
De gemeente start in november of de
cember met de sloop van de oude brand-
weerkazerne aan de Nieuwstad. Deze
mededeling deed wethouder D. Mulde
rije (WD) vorige week in de commissie
vergadering Wonen, Werken en Recre
eren. Binnenkort zal de gemeente bekij-
ken of er nog bruikbare spullen in het
pand aan de Nieuwstad liggen. Daarna
zal de sloop beginnen. Eind september is
het stedenbouwkundig plan klaar en in
het voorjaar van 1999 zal de uitgifte
plaatsvinden van twee bouwkavels.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 sept. 10.00 uur de. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 276 sept. 10.00 uur ds. A Walpot-
Hagepoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 sept. 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. L. Kramer uit Daarle.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 26 sept. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 27 sept. 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 26 sept 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 sept. 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
26-27 sept.: Pastoor van Zandbelt Keijenborg, tel.
(0575) 46 13 14.

Huisarts 26-27 september: dr. Haas, Christina-
laan 18. Tel.: 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
26-27 september: D. Stolk, Ruurlo, Tel.: (0573) - 45
24 00. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

VOOR DIKICl l DK1NC.I \l)l HUI l'
VAN

P O I I T H - A M I H I I . A N C I - U R A N I U M l R
IVlfloon 112

POLITIE VORDEN:
daj- on nacht (0575) 55 12 :«)

b.tf.K- (055) 168 6S 68
K R A N D W I l R: dajj; on nacht 112
A M B I I I ANCI : da« on nacht l 12

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24

uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 1330-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 4141. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

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



Waaien volgens Limburgs recept
KBUZB uit ruim 30 soorten.

Calorie-arm... M goed nor 12 royale punten.
Doze heerlijke vtaaien worden elke dag won gemaakt met

«orso room, won fraH on géén conserveringsmiddelen.

DIT WEEKEND

Zwitserse Appel-Bavaroise vlaai
lekker fris en romig

voor maar f15?5

Müsli kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

voor
f 450

Zeeuwse bolussen

f 450
5 voor

Elke donderdag:

5 BRODEN, o,12.95

Echte Kaiser Brötchen

f 2?°5 voor

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Helaas gaat

meester Alex v.d. Berg
ons verlaten.

Om persoonlijk afscheid van hem
te nemen bent u van harte welkom

op vrijdag 2 oktober a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur

in de Dorpsschool te Vórden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

MORDE b.v.
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

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

Squash Vórden
zoekt zaterdaghufp

Reacties onder tel.
(0575) 55 18 44

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

24 september
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Ons Rundvlees, een klasse apart.
Vers, van Vordense bodem

WOENSDA6 6EHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAB PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor F 1j~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Jachtworst

100 gram f 0,98

Bacon
100 g ram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Runder
Priklapjes

500 gram f7,95

MMNDM/DINSDtt

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 boerengehakt

schnitzels +
4 vlindervinken

samen f 7,95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vórden
Telefoon (0575) 55 14 70

GEMEENTE
VÓRDEN

Burgemeester en wethouders van Vórden maken
bekend, dat met ingang van donderdag 24 september
1998, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek om vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de
Vereniging Natuurmonumenten voor het verbouwen van
een boerderij op het perceel Baakseweg 12.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 23 september 1998,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Aanbiedingen geldig
maandag 21 september t/m zaterdag 26 september

Restaurant

Kerkstraat 3
Vorden DE ROTONDE Tel. (0575)

55 15 19 Tros tomaten

Smakelijk aanbod

Uit eten in de VOV-Feestweek
met 10% korting

In de feestweek van de 50-jarige VOV
krijgt u bij elke besteding van 50 gulden

5 guldan korting!
(alleen tegen inlevering van deze advertentie)

Tot ziens bij Hans en Anneke!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

per kilo

De echte Rosakl

Druiven

handperen

Doyenne
3?8

1 k kilo

PANKLARE
Koolraap

per kilo 3?8
500 gram 1."

Bos Bospeen +
200 gram Peultjes

Handappels
Elstar kl. l

samen \*m 11/2kilo

Volop stamppotten uit eigen keuken!!!



Wij willen een ieder bedanken
voor de bloemen, cadeaus en
felicitaties die wij hebben ont-
vangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijk.

G.W. Mombarg
T.J. Mombarg-Pardijs

Nieuwstad 32 K 126
7251 AJ Vorden

Het gemis, de lege plek zal blij-
verir maar wij kunnen met fijne
herinneringen aan hem terug-
denken.

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij, zowel per-
soonlijk als schriftelijk van u
mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

HENDRIK JAN
ARENDSEN

betuigen wij onze oprechte
dank.

J.A. Arendsen-Jansen
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, september 1998

Contactjes
/IIP uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten m reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contact jes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schrifteli jke opga-
ven wordun bij tuutiuvu plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Gevraagd: zelfstandig me-
dewerker op varkensfokbe-
drijf. Liefst met enige ervaring.
B.J. Leisink, Toldijk. Tel. (0575)
4521 71 of 06-51176762

• Te koop: 1,20 ha / 2,2 ha /
2,45 ha snijmais. G.R. Bran-
denbarg, Oude Varsselseweg
3, Hengelo. Tel. na 18.00 uur
(0575) 46 37 59

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

• Te koop: Dakraam compl.
f 100,-/Rafondventilator f 50,-/
2 Eiken bijz.tafeltjes f 15,- p.stV
Bloementafeltje hoog f 25,-/2
Koffers midd. samen f 50,-/
Loupelamp f 25,-/Camping-
bedje compleet f 50,-/Rotan
salontafel klein f 20,-/Vouw-
fiets f 75,-/Camper of caravan
verwarmer f 15,-/Herentennis-
racket met spanner f 25,-/Ho-
ge noren z.g.a.n. mt. 43 f 75,-/
2 Pastoe nachtkastjes wit f 25,-
p.st./Polaroid camera f 50,-/
Backgammon spel nieuw f 25,-/
Rugzak annex stoeltje nu f 20,-/
Eiken paraplubak f 20,-/en rom-
melmarktspullen te.a.b. Tel.
(0575) 55 44 57

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

• Te huur: caravanstalling
omgeving Ruurlo. Tel. (0573)
491253

Zij in een jurk, hij in een pak.
Nu gaat het er echt van komen,
Gemeentehuis, ringen, kerk,
De dag van hun dromen.

Gerben Pelgrum
en
Ingrid Oplaat

Op 1 oktober 1998 geven wij elkaar
ons ja-woord om 9.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 10.30 uur in de R.K. kerk te Hen-
gelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie, welke zal worden gehouden
van 17.00 tot 18.30 uur in café-zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo
(Gld.).

Ons adres blijft:
Plataanweg 32, 7255 AZ Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 26 september a.s. zijn
wij

Derk en Jans Hogeslag-Abbink

40 jaar getrouwd.

Dit willen wij samen met onze kinde-
ren, kleinkinderen en u vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

September 1998
Kruisdijk 5
7251 RL Vorden

Op zaterdag 3 oktober 1998 hopen
wij samen met kinderen en kleinkin-
deren ons 4aVjarig huwelijk te vieren.«i

1U bent van narte welkom op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.00 uur in café-
restaurant 'den Bremer', Zutphen-
Emmerikseweg 37 te Toldijk,

Gerrit en Gerda van Zuilekom-
Groot Wassink

September 1998
Hackforterweg 27
7234 SH Wichmond

Na een voltooid leven overleed toch nog plotseling
onze lieve vader, schoonvader en opa

JACOB KORENBLEK
JAAP

WEDUWNAAR VAN REINDINA NORDE

*14 februari 1913
Brummen

Doetinchem:

Vorden:

Hoenderloo:

Brummen:

114 september 1998
Vorden

Riet van Dijk-Korenblek
Joop van Dijk

Bep Broekman-Korenblek
Johan Broekman

Rieneke en Milo
Arjan en Karin

Nardie Westerveld-Korenblek
Bram Westerveld

Jaap Korenblek
Tiny Korenblek-de Winkel

Sanneke
Sjaak

Correspondentie-adres:
Brinkerhof 25
7251 WZ Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
19 september op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Tip van onze
beleggingsadviseur

vleeswarentrio
achterham, gegrild spek, boterhamworst,

(100 gr. per soort) samen voor

broccoliroulade,
100 gr.

varkensoesters,
bij aankoop van 4 stuks
gratis bakje
champignonsaus, per stuk

eiersalade, 439 kaasgehakt,
100 gr.

1
1

4 pepersteaks

lasagne,
100 gr.

100 gr.

Keurslager

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

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

thema-avond
drugs en drank

Maandag 28 september
19.30 uur in 't Stampertje

Dorpscentrum Vorden

ledereen is welkom

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Je zegt: 'Ik ben wat moe'
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle
liefde en zorgzaamheid die zij ons geschonken
heeft, geven wij u kennis dat na een liefdevolle ver-
zorging in het zorgcentrum 'De Wehme' te Vorden,
voorzien van de genademiddelen van de H. Kerk, is
heengegaan onze lieve moeder en oma

GERARDA MARIA DUTE
WEDUWE VAN HENDRIKUS JACOBUS FRANCISCUS HIUGE

op de leeftijd van 79 jaar.

Wichmond: Frans en Henrieke Hilge

Vorden: Joke en Jan Eulink
Mc/c
Roy

Wichmond: Gerard en Anita Hilge
Erwin
Remco
Mark

Vorden, 17 september 1998
Zorgcentrum 'De Wheme'

Correspondentie-adres:
F.B.M. Hilge
Broekweg 3, 7234 SW Wichmond

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op het
R.K. kerkhof te Vlerakker.

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

• Zondag 27 september a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'CIde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Gevraagd: meisje voor de
zaterdagmorgen. Brieven
onder nr. V 28-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Yoga, ademtherapie, ont-
spanningsmassage. Privé-
les, cursus in Doetinchem,
Vorden, Zieuwent, Zutphen.
Inl. (0573)44 11 38

• Te koop: 15 m3 droog ge-
kloofd eiken brandhout;
Stihl motorzaag-044 z.g.a.n.
(0575) 55 67 71 (bellen na
18.00 uur)

• Woningruil. Huurwoning te
Hengelo, 4 si.k. in ruil voor
een woning te Vorden 2 a 3
sl.k. Tel. (0575) 46 25 26

• Wereldwinkelkoffie of -thee
is natuurlijk het lekkerst uit het
mooie servies uit de Wereld-
winkel. Met zonnebloemen-,
kippen- of abstracte motieven

• Te koop: noten zelf rapen.
Zaterdag 26 september van 9-
12 uur. Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo (Gld.)

• Te koop: gekloofd open-
haardhout, alles eiken. 4 an-
tieke eetkamerstoelen. Tel.
(0573) 45 26 41

• Te koop: Fiat Tipo 1.7 die-
sel, b.j. '93, z.g.o.h. Vraagprijs
f 6950,-. Tel. 06 53 90 30 20



E M E E N T E B U L L E T I N

• Telefoon gemeente: (0575) 557474.

m Klefax gemeente^

M Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12,00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

MAvondopensteUmgafd. bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van 1830 tot 1930
uur ̂ j2igingm voorbehouden; zie de
publicaties in GemeentebuÜetin}

91 Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester£J.C Kamerling:
maamïagmorgen van 1100 • 12.00 uw
en volgens afspraak.

WethouderDJ. Mula^rife-Meuknbroek:
donderdag van 10.00 - 11.00'uur en volgens
afspraak.

Wethouder'H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
afspraak.

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

M Openingstijden bïbUo&ieek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag wn 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 13'30 tot 1730 uur,
vrijdag van 1330 tot2030 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

VOND OPENSTELLING AFDELING BESTUUR

De afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, is op 29 september 1998 van 18.30 uur
tot 19.30 uur geopend. De eersvolgende avondopenstelling is op 20 oktober 1998.

ERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

De gemeenteraad behandelt op 29 september aanstaande een voorstel om een krediet
beschikbaar te stellen voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van
de gemeente Vorden.

Het oude bestemmingsplan dateert al weer uit 1982 en zal aangepast moeten worden
aan de huidige eisen. Voor Wichmond/Vierakker is het bestemmingsplan in 1994 wel-
iswaar herzien, maar die procedure is toen beperkt geblevo^ot het op hetzelfde peil
brengen van het plan voor dat gedeelte van de gemeente raBRiet plan uit 1982.

Nieuwe ontwikkelingen/mogelijkheden vereisen een moderner, meer op de huidige
praktijk toegesneden plan, die ook inspeelt op de kansen/mogelijkheden die het ge-
biedsperspectief voor het WCL 'de Graafschap' biedt.

Samenwerking met Hengelo/Steenderen
Omdat er gesprekken gevoerd worden om de samenwerking met deze twee buurge-
meenten te intensiveren hebben wij de mogelijkheden onderzocht om bij dit project
zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Steenderen heeft een recent (in 1997 van
kracht geworden) bestemmingsplan voor het Buitengebied. Hengelo was al bezig met
de voorbereidingen voor een herziening. Daar bestond ook de intentie zoveel moge
lijk aan te sluiten op het Steenderense plan. Vorden kiest er nu voor samen met
Hengelo een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Het stedenbouwkundig adviesbu-
reau van Droffelaar te Arnhem zal dus voor zowel Hengelo als Vorden als extern ste-
denbouwkundig adviseur optreden voor dit plan.

Na een inhaalslag van Vorden (al gestart net vóór de zomervakantie) ligt het in de be-
doeling de procedure in beide gemeenten ook volledig op elkaar af te stemmen. Dit
betekent dat het overleg met de belangenorganisaties (via een klankbordgroep), de di-
verse (overheids)instanties, zoals bijvoorbeeld provincie, waterschap, inspectie ruim-
telijke ordening enz. gezamenlijk worden aangegaan. Ook het bestuurlijk traject pro-
beren wij zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij voorkeur gezamenlijke verga-
deringen dus van de commissies voor ruimtelijke ordening van zowel Hengelo als
Vorden.

Wat is nu eigenlijk 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 hoe die plannen tot
stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO). Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt re-
ageren over een op basis van die wet door de gemeente in procedure te brengen be
stemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een goede or-
dening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop 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 hoeft 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 begin-
nen. Een bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebou-
wen, maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en aanleg-
vergunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten en greppels).
De gemeente heeft het recht tegen strijdig gebruik op te treden.

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 bebouwing voor dat gebied aangeven. Verder
staat erin welke algemene vrijstellingen er zijn en op welke terreinen nog nadere ei-
sen gesteld kunnen worden. Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de
bedoeling van het gehele plan is.

Wfl^^
Is de gemeente nu helemaal vrij bij het opstellen van een bestemmingsplan?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome be-
voegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op Rijks-
en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische kernbeslissin-
gen, 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)plannen. Die Rijks-(Vierde Nota Extra; VINEX) en provinciale plannen maken
vooral voor het buitengebied de speelruimte voor de individuele gemeente steeds klei-
ner.

Anderzijds geldt voor het Waardevol cultuurlandschap de Graafschap het zogenaam-
de 'gebiedsperspectief. 'Kansen pakken, daar waar ze liggen* is de slogan die in dit
perspectief wordt gebruikt voor de zo broodnodige plattelandsvernieuwing.
Probleem is evenwel vaak dat de bestaande regelgeving te beperkend is om die ver-
nieuwingen ook allemaal door te voeren. De procedure voor het bestemmingsplan
gaan zowel Hengelo als Vorden in met de bedoeling daarvoor zoveel mogelijk openin-
gen/(beleids)ruimte te creëren, zodat niet voor elk idee jarenlange procedures ge-
voerd moeten worden voordat het kan starten.

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

Inspraak
Al tijdens de voorbereidingen zal het college van burgemeester en wethouders belan-
genorganisaties/instanties benaderen om deel te nemen in een klankbordgroep. Dit
betekent niet dat alleen met die klankbordgroep de zaak geregeld wordt, integendeel.
Iedere belanghebbende krijgt te zijner tijd de gelegenheid het college van burgemees-
ter en wethouders zijn of haar mening over het (voorontwerp)plan kenbaar te maken
(inspraak-procedure). Te zijner tijd volgt daarover nog wel de nodige (nadere) toelich-
ting. Gedurende de hele procedure van voorbereiding - en die zal nog wel enige tijd in
beslag nemen - zullen wij over de voortgang van dit plan van tijd tot tijd mededeling
doen onder deze rubriek in 'Contact'. Zodra mogelijk zullen wij dan ook ingaan op
de voorstellen die er - in overleg met de klankbordgroep - gedaan worden voor een
goede regeling van alle belangen in het buitengebied. Als eerste in deze reeks wijzen
wij al op de actie voor de agrarische bouwpercelen, aan het slot van dit verhaal.
Verdere procedure:

•Ontwerp-bestei
Voordat we zo" n plan tef inzage kunnen leggen moet de gemeente, naast de verwer-
king van de inspraak-reacties, de Rijks- en provinciale instanties de gelegenheid ge-
ven te beoordelen of het Rijks- en provinciaal beleid voldoende is vertaald in het plan.
Wij gaan er voorlopig vanuit dat wij het ontwerp-plan in de tweede helft van 1999 ter
inzage kunnen leggen.

•Zienswijze kenbaar maken/Vaststelling plan door gemeenteraad
Gedurende de periode dat het ontwerp-plan ter inzage ligt kunt u uw zienswijze ken-
baar maken aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de gemeenteraad het plan vast-
stellen. Dit is voorlopig nog niet aan de orde.

* Is daarna het plan dan definitief?
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de raad vastgestelde plan, zal de
vervolg-procedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het niet eens met het vastgestel-
de plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelderland-, en als u het ook met de
beslissing van dat college niet eens bent uiteindelijk ook bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, beroep instellen.

GRARISCHE BOUWPERCELEN. INLOOPDAGEN OP
WOENSDAGMIDDAG 7 - EN DONDERDAGMIDDAG 8 OKTOBER 1998

IN HET DORPSCENTRUM. RAADHUISSTRAAT 6 TE VORDEN.

Wij hebben inmiddels een inventarisatie gepleegd van de huidige functies van de di-
verse percelen in het buitengebied. Voor de agrarisch bedrijven zullen wij in het nieu-
we plan weer gaan werken met zogenaamde agrarische bouwpercelen (postzegel per
bedrijf op de kaart waarbinnen de bebouwing mag worden gerealiseerd).

Veel bedrijven hebben in het verleden hun activiteiten al gestaakt en is er voor die
percelen een procedure voor overgang naar burgerwoning gevolgd. Voor de beoorde
ling wie in het nieuwe plan voor een agrarisch bouwperceel in aanmerking komt
hebben wij ons bij de VOORLOPIGE bouwpercelenkaart mede laten leiden door de be
drijfsgegevens binnen het milieuvergunningen/AmvB-bestand.

Voor de nog als agrarisch bedrijf aan te merken percelen zijn wij voor de vorm van
het bouwperceel voorlopig uitgegaan van dezelfde vorm als in de nu geldende be
stemmingsplannen 'Buitengebied 1982' en 'Buitengebied 1994.'

Het kan best zijn dat door ontwikkelingen binnen uw bedrijf/ de milieuwetgeving
die vorm van het bouwperceel voor u beter wat aangepast kan worden.

Om de vorm van het bouwperceel voor uw bedrijf nog eens te kunnen beoordelen en
te kijken of aanpassing ook voor u wenselijk/noodzakelijk is, organiseren wij twee in-
loopmiddagen op woensdag 7 en donderdag 8 oktober a.s., beide keren tussen 14.00
en 16.30 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Kaarten met de voorlopige bouwpercelen liggen daar voor u ter inzage. Onze mede
werkers, de heren H.W. Annevelink en JDitzel kunnen u nadere informatie verstrek-
ken over de bedoelingen en uw eventuele wensen over aanpassing van het bouwper-
ceel noteren.

Wij benadrukken dat dit niet automatisch inhoudt dat het bouwperceel dan ook
daadwerkelijk wordt aangepast. Dit is o.a. afhankelijk van mogelijke (nieuwe) belem-



meringen voor u of uw buren en - voorzover aan de orde - landschappelijke waarden.
Ook gaat het om een voorlopige aanduiding. Zoals al aangegeven bevinden we ons
nog in het beginstadium. In de loop van de procedure kunnen er uiteraard nog de
nodige aanpassingen plaatsvinden. In voorkomend geval zullen wij betrokkenen ui-
teraard informeren.

Het bestuur van de GLTO, afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen, hebben wij geïnfor-
meerd over deze actie. Zij blijven voor de landbouwaspecten een belangrijke gespreks-
partner bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening. Voor vragen over de agrarische bouwpercelen verzoeken wij
u dringend deze tijdens de inloopdagen aan de orde te stellen.

ERKEERSREGEUNG ZUTPHENSEWEG EN AFSLUITING
MISPELKAMPDIJK

Door vertraging in de werkzaamheden moet de verkeersregeling op de Zutphenseweg
en de tijdelijke gedeeltelijke afsluiting van de Mispelkampdijk gehandhaafd blijven
tot en met vrijdag 13 november 1998.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met diverse activiteiten in linde is de Ündeseweg tussen het Stapelbroek
en de Vosheuvelweg op 26 september 1998 van 13.00 tot 18.00 uur afgesloten voor ve-
stuurders van voertuigen.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in
te leveren.

waar Dusseldorp Zutphen
wanneer In de maanden oktober en november 1998 op werkdagen van 08.00 tot

16.30 uur
wat het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grond

stofzakken (tuin en voederzakken)
hoe het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en mag per bundel niet

zwaarder zijn dan 15 kg.

Voor meer inormatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. 0544-395555.

if/\.FSLUmNG BANENKAMP OP DE RUURLOS1

De provincie treft op de Ruurloseweg in Kranenburg snelheidsremmende maatrege-
len. De Ruurloseweg is een ontsluitingsweg, de Banenkamp is een erftoegangsstraat.
In het belang van de veiligheid van het verkeer moeten j^veinig mogelijk erftoe-
gangsstraten aansluiten op ontsluitingswegen. BurgemeeW en wethouders hebben
daarom besloten om de aansluiting van de Banenkamp op de Ruurloseweg af te slui-
ten voor alle bestuurders, met uitzondering van (brom)fietsers van en naar het fiets-
pad langs de Ruurloseweg. De maatregelen treffen burgemeester en wethouders na-
dat de provincie de snelheidsremmende maatregelen heeft uitgevoerd.

Eveneens heeft de gemeenteraad besloten om de grens van de bebouwde kom
Kranenburg te wijzigen omdat er aan beide zijden van de Ruurloseweg lintbebou-
wing aanwezig is en de provincie snelheidsremmende maatregelen treft. Dit besluit
kunt u inzien bij de afdeling bestuur.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een bezwaarschrift in te die
nen.

G ROTONDE EN GROOT ONDERHOUD AAN HET WEGENNET

Op 28 september 1998 start de firma Dostal met het onderhoud aan diverse asfaltwe-
gen en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Baakseweg/Beeklaan/
Lankhorsterstraat in Wichmond.

Voor de aanleg van deze rotonde worden vanaf maandag 5 oktober 1998 tot vrijdag 27
november 1998 de volgende weggedeelten voor het verkeer afgesloten:

Baakseweg (van de Dorpsstraat tot aan de Hackforterweg);
- Lankhorsterstraat (van de Dorpsstraat tot aan de Baakseweg);
- Beeklaan (van de Hackforterweg tot aan de Baakseweg).

Het gedeelte van de Okhorstweg komende vanaf de Riethuisweg, gelegen tussen de
overgang klinkers/asfalt en de zijweg naar de woning Okhorstweg 5, wordt op woens-
dag 30 september 1998 en donderdag l oktober 1998 voorzien van een nieuwe asfalt-
laag. Gedurende deze dagen wordt de Okhorstweg tussen de Polweg en de
Riethuisweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt plaatselijk
omgeleid.

Verder worden enkele asfaltwegen plaatselijk gerepareerd. De uitvoering hiervan is
gepland op maandag 28 september 1998 en dinsdag 29 september 1998.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of kor-
ter duren.

Zodra de rotonde in Wichmond is aangelegd wordt er gestart met het groot onder-
houd aan de Hackfortselaan en de Oude Zutphenseweg en worden de plateaus op de
IJselweg, Vierakkersestraatweg en de Koekoekstraat aangebracht. Zodra meer bekend
is over de startdatum van deze werkzaamheden wordt dit door ons in dit blad gepu-
bliceerd.

'B OUWAANVRAGEN

plaats
Kerkhoflaan 11

Biesterveld 29
t/m 41 (oneven)

aanvrager
Tegelhandel Muller
Vorden b.v.
Bouwbedrijf EBU
Doetinchem b.v.

inhoud datum ontvangst
uitbreiden bedrijfshal 14-09-98

gewijzigd uitvoeren
bouwplan 4 dubbele
woningen

15-09-98

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen
plaats
Industrieweg l Jan

B.V.
Metaalwaren

hetWiemelink40 Stichting

melding bouwvoornemen

inhoud
vergroten bedrijfshal,
bouwen kantoor en
wijzigen woning
bouwen tijdelijke unit
voor buitenschoolse
opvang

vrijstelling
rooilijn

bodemonderzoek

plaats
Almenseweg 2a

aanvrager
J.W. Buunk

inhoud
bouwen bergruimte

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

WELKOM bij onze BAKKER!!!
Wij laten u graag kennis maken met ons uitgebreide

Broodassortiment
en om het voor u extra lekker te maken brengen we nu elke week scherpe aanbiedingen in "klein brood"

en voor de hele broden:

BOERENROZIJNENBROOD elk tweede brood: MEERGRANEN PUNTJES

!,99 Half geld ^^ 0,99600 gram, van 3,99 voor

Ook dat iS Albert Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



Een groot beestenfeest op 3 er 4 oktober
•

Nationale dierenshow in Den Bosch
De leukste boerderijdieren, de liefste
honden en katten, de schattige
knaagdiertjes, de allermooiste vo-
gels, de meest schitterende vissen,
maar ook héle enge spinnen en rep-
tielen. Allemaal bij elkaar in de Bra-
banthallen te 's Hertogenbosch. Daar
is het in het weekend van 3 en 4 okto-
ber één groot beestenfeest op de Na-
tionale Dierenshow. De AVRO ver-
zorgt live uitzending van het TV-pro-
gramma "Alle dieren tellen mee".
Ook is er de Kids for Animals club-
dag. Tijdens de vele presentaties,
shows en keuringen kan je alle die-
ren eens goed bekijken en veel over ze
leren.

De Nationale Dierenshow is bijna niet te
vergelijken rnet andere evenementen.

Want op de Nationale Dierenshow mag
je echte slangen aanraken of vogelspin-
nen over je arm laten lopen. Alle kinde-
ren kunnen geschminkt worden als hun
lievelingsdier.
Je kunt op de "Boerderie" een koe mel-
ken, ezeltje rijden of wol spinnen, kan je
nog even op de konijnenberg spelen of in
het publiek zitten van het live uitgezon-
den TV-programma "Alle dieren tellen
mee" met Henk Lommers op zaterdag 3
oktober tussen 16.00 en 17.00 uur. Ook
kan je hond meedoen aan bijvoorbeeld
de Nationale Bazentest Verder kun je kij-
ken hoe een razandsnelle en slimme her-
dershond de schapen bij elkaar houdt.
En er is nog veel meer...

Veel Shows
Er is ook een uitgebreide paardenshow,
een valkeniersshow, een kattenkeuring

en een hondenshow met onder andere
een sledeshow, een behendigheidstest
voor politiehonden, een Jack Russel Ter-
riër Race, de Kids for Animnals-clubdag,
en de verkiezing van de mooiste hond
van Nederland. Dit is een ongewone ver-
kiezing, want alle honden, groot, klein,
dik, dun, langharig, kortharig, rashond
of niet, mogen mee doen. Je mag daar
zelfs ook met je eigen hond aan mee-
doen!

Naast alle honden die meedoen aan de
shows of met de bezoekers meekomen
zijn er nog een hele hoop andere dieren.
In de "Gevarendriehoek" zijn bijvoor-
beeld allerlei griezelige en spannende
dieren te zien, zoals spinnen, alligators
en nog meer reptielen. Natuurlijk zijn er
ook veel leuke dieren, zoals kaketoes, fla-

mingo's en verschillende tropische vis-
sen. En huisdieren zoals katten en heel
veel knaagdieren, boerderijdieren en vo-
gelsoorten. Kortom, één groot beesten-
feest

Dierenvereniging uit heel Nederland en
daarbuiten presenteren zich op de Natio-
nale Dierenshow. Van verenigingen van
rashonden tot tropische zoogdieren. Zij
vertellen je over de karaktereigenschap-
pen, de huisvestiging en de verzorging
van de dieren. Ze geven je dus een goed
advies bij de aanschaf van een bepaalde
soort of een ras. De producenten van die
renprodukten adviseren je over het voed-
sel en andere bijkomende zaken. Zij
staan stands op de Nationale Dieren-
show. Voor speciale vragen over alle die
ren kan je terecht bij het specialisten-
spreekuur.

Nieuwe activiteit bij Party-Restaurant De Smid:

Horse Survival

Nu de zomer ten einde loopt en de ac-
tiviteiten weer meer binnen plaats
vinden komt er al snel de vraag Wat
zullen we gaan doen?* Veel perso-
neelsverenigingen zoeken elke keer
weer een nieuwe uitdaging. Het ant-
woord van Party-Restaurant De Smid
in Keijenborg: Horse Survival.

Een Horse Survival. Opdrachten die uit-
gevoerd moeten worden. De een te
paard, de ander het denkwerk en weer

een ander de behendigheid. Niemand
staat buitenspel en het verhoogt de
teamgeest. Het mag duidelijk zijn dat
Party-Restaurant De Smid daar klaar-
staat met een lekker drankje en de in-
wendige mens verzorgd wordt door mid-
del van een informele barbecue of hus-
selavond. Minimale reservering 20 perso-
nen. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Party-Restaurant De
Smid in Keijenborg, tel. (0575) 46 12 93.
Zie ook advertentie.

De Knupduukskes
voldaan weer
terug uit Zweden
De Vordense folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes' is voldaan weer te-
rug uit Zweden. De groep heeft daar in
het zuiden van Zweden in het stadje
Emmaboda (een plaats ongeveer zo groot
als Vorden) een bezoek aan de plaatselij-
ke boerendansgroep gebracht.
Op de dag van aankomst hebben de
Knupduukskes enkele oprtredens ver-
zorgd op de jaarmarkt, waarbij het
Zweedse publiek zich verbaasd toonde
dat er op klompen ook ^^fcnst kon wor-
den, 's Avonds stond er^Si 'verbroede-
ringsfeest' op het programma waarbij
over en weer door de Nederlanders en de
Zweden gedanst werd.
Verder werd tijdens een uitstapje geno-
ten van de fraaie natui^» Zweden en
werd onder meer een^^sblazerij be-
zocht. Op de slotavond vond in het
Dorpshuis in Emmaboda een optreden
van beide groepen plaats. Hierbij was
ook burgemeester Nilsson aanwezig, de
onder de voetballiefhebbers bekende in-
ternationale scheidsrechter.
Met dit uitstapje naar Zweden zit het 'sei-
zoen' er voor de Knupduukskes bijna op.
Alleen de nationale folkloredag in het
Zeeuwse Serooskerke staat nog op het
programma. Deze dag wordt gehouden
op zondag 26 september. De knupduuk-

ses zullen hier geen optredens verzor-
gen. De bedoeling van deze dag is de on-
derlinge contacten te verstevigen. In juni
1999 neemt de groep deel aan een inter-
nationaal festival welke in Barchem zal
worden gehouden.

GLTO
De adviesgroep van de Agrarische Be
drijfsverzoriging GLTO en de Arbodienst
voor land- en tuinbouw Stigas houden
maandag 28 september een voorlich-
tingsbijeenkomst in 't Pantoffeltje in
Vorden. Deze voorlichtingsavond zal
gaan over zaken als arbeidsongeschikt-
heid, vervangende arbeid en verzekering.
Mevrouw Droog, vertegenwoordiger
Agrarische Bedrij sfverzorging en de heer
J. Hollewand, sociaal economisch voor-
lichter bij de GLTO zullen over genoemde
onderwerpen een inleiding houden.

Herfcttocht
VRTC 'De Achtkastelenrijders' hield zon-
dag een herfsttocht waaraan door 250
personen werd deelgenomen. Er waren
twee afstanden: 40 en 100 kilometer. De
start was bij De Herberg. Er was door de
organisatie een fraaie route uigestippeld
door de bosrijke omgeving van Vorden,
Lochem en Gorssel.

40 jarige EHBO afdeling Vorden drijft op vaste kern:

850 uur per jaar voor gemeenschap in touw
De Vordense afdeling van de EHBO
bestaat veertig jaar. Zaterdag 26 sep-
tember zal er ter gelegenheid van dit
jubileum een receptie worden gehou-
den in café-restaurant De Herberg.
Tijdens een gesprek met de dames
Beb Lakerveld en Ermi Jansen, respec-
tievelijk voorzitter en secretaresse
van de plaatselijke EHBO bleek hoe
belangrijk het is, wanneer je eerste
hulp bij ongevallen kunt verlenen.
Een voorbeeld. Eén van de EHBO le-
den zag op een dag het zoontje van de
buurman in een vijver liggen. Snel uit
het water halen, hulp verlenen en
dan constateren dat dankzij jouw
hulp het jongetje in leven blijft.
Zonder de juiste kennis van EHBO
was dit waarschijnlijk niet gelukt.

De EHBO Vorden drijft al sinds jaar en
dag op een vaste kern van zo'n 25 man.
In totaal telt de vereniging 85 leden. De
vaste kern van de EHBO staat dag en
nacht voor de vereniging klaar. 'We zijn
dan ook met recht trots op deze men-
sen", aldus de beide dames.

De gedachte om in Vorden een EHBO af-
deling op te richten stamt uit de zomer
van 1958. Toen kwam er op initiatief van
de heer C. van Ooyen, adjudant van de
Rijkspolitie te Vorden en in samenwer-
king met de heer Joh.J. van Dijk, onder-
wijzer aan de openbare lagere dorps-
school, een comité van actie. Dat leidde
op 11 september 1958 tot de officiële op-
richting.
Er gaven zich 30 leden op. Het eerste be-
stuur bestond uit de dames Hoebink en
Nieuwenhuis en de heren adjudant Van
Ooyen, Joh. J. Van Dijk, A de Jonge, D.
Groot Bramel en A. Bello. Er werd direct
gestart met een cursus waarvoor zich 50
personen aanmeldden. De cursusavon-
den werden vastgesteld in overleg met de
plaatselijke doktoren. Dokter Lulofs ver-
zorgde de cursus op maandagavond en
dokter De Vries op de woensdagavond.
Een groots opgezette verloting zorgde er-
voor dat in 1958 oefenverband aange-
schaft kon worden.

De oefenavonden werden gehouden in
de kantine van de voormalige Empo rij-

wielenfabriek. Later gebeurde dat in de
kantine van Te Velthuis op het Industrie-
terrein, terwijl anno 1998 wordt geoe-
fend in de zaal van 'De Buurman'. Een
zeer belangrijke taak is nog altijd het op-
leiden van personen om een EHBO diplo-
ma te behalen, terwijl een flink deel van
de tijd wordt ingeruimd voor het herha-
len van de diverse cursussen zoals bij-
voorbeeld de reanimatiecursus.

Er is vrijwel geen vereniging in Vorden of
er wordt wel eens gebruik gemaakt van
de diensten van de EHBO. Denk aan het
afzetten van wegen bij evenementen als
de wandelvierdaagse, enduro's, slipjach-
ten en optochten. Veel geld levert dat al-
lemaal niet op.
De EHBO heeft zich zelf als regel gesteld
dat de bijdragen afkomstig van de ver-
enigingen die de gemeenschap ten goe
de komen - wanneer ze de hulp van de
EHBO inroepen - een vrije gift kunnen
geven. Het bestuur hoopt dan wel op mi-
nimaal 25 gulden. Dat geldt niet voor
'hulpverlening' aan commerciële zaken.
Hiervoor gelden andere tarieven. "Voor

dag en douw opstaan. Je moet toch wel
stapelgek zijn om het steeds maar weer
te kunnen opbrengen. Het wordt dan
ook steeds moeilijker om hiervoor men-
sen te vinden. Het is steeds een vaste
kern waarop wij kunnen terugvallen", al-
dus de dames Lakerveld en Jansen. In to-
taal wordt jaarlijks 850 uur hulp ver-
leend.
De dames hekelen de vaak gemakzuchti-
ge houding van 'belanghebbenden'. Het
blijkt maar al te vaak dat de EHBO het
sluitstuk is in de organisatie. Op het al-
lerlaatste moment zegt er iemand: 'Zeg,
bel even met de EHBO, die moet ook ko-
men". Het EHBO bestuur zou het toch
wel als erg prettig ervaren dat men de
EHBO tijdig van evenementen in kennis
stelt.
Wat de afgelopen jaren met name posi-
tiefis uitgepakt is dat de EHBO veel min-
der hulp hoeft te verlenen bij blessures.
Vroeger werden er tijdens de wandelvier-
daagse nogal eens blaren 'geprikt'.
Dankzij een goede voetverzorging, als-
mede schoeisel en sokken is dat allemaal
veel minder geworden.



Thuisbak(st)kers opgelet!
ÉÉNMALIGE UNIEKE VERKOOP
Op vrijdag 25 september
Bij Bakkerij Kreunen tijdens de
winkeluren

professioneel bakkers
gereedschap: messen, vor-
men, bakblikken, gardes enz.
Rieten manden/decoratie
materiaal
Taart decoraties om zelf de
leukste taarten te maken
kaarsjes, figuurtjes, bloemen,
gekleurd strooide!

OP=OP wie het eerst komt wie
het eerst maalt

info:

B A K K E R I J
K R E U N E N

Marktstraat 6 • Hengelo Gld.
Tel.(0575)461474

* met tips van de bakker.

Een nieuw seizoen met volop nieuws in onze
modecollectie. Van 19 t/m 26 september kunt u
weer genieten. 's-Morgens om 10.00 uur of
's-middags om 14.30 uur geven wij als
vanouds weer een gezellig uurtje modeshow.
Onder het genot van een kopje koffie, ziet u
een greep uit de eigentijdse en verrassend
leuke collectie van Duthler-mode Zutphen.
(Maandag 21 september géén show).
Extra show: Donderdagavond om 19.30 uur
met speciale aandacht voor mannenmode.
Wij verheugen ons op uw komst!

uthlermode
• z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

m N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbusun

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

l ZIGGY

Goed

z bekeken

lammers

L I N G E R I E

Winterswijk
Misterstraat 76

Vorden

Zutphenseweg 29

Banden, velgen, uitlaten, accu's,
schokdempers, APK e. d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
AUT08ANDM

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22 7250 AA
BBS 664040 - E-mail: lnfoewMvvrs.nl - ISDN 651329

CITY LIFE
ilet suedine

mt. 38-44

blouses
suedine
3 modellen
mt. M-XL

CITY LIFE
pantalon
suedine
mt. 38-44

Zïïintc fashion
mode voor het héle gezin

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



Gymzaal De Kraanvogel 28 september in gebruik:

Inzamelingactie levert
ruim 55.000 gulden op
De nieuwe gymzaal van basisschool
De Kraanvogel in Kranenburg wordt
maandag 28 september in gebruik ge-
nomen. Het komend weekend zal
worden gebruikt om het nieuwe ge-
deelte in te richten.De officiële ope-
ning van de gymzaal is zaterdag 7 no-
vember.

Er is het laatste halfjaar met man en
macht gewerkt aan de nieuwbouw van
de gymzaal. In totaal tweehonderd vrij-
willigers hielpen bij de realisering van
het pand. Volgens mevrouw H. Sueters
van de pr- en sponsorcommissie hadden
zich aanvankelijk 150 vrijwilligers aan-
gemeld. "Maar die groep groeide al snel
uit naar tweehonderd medewerkers.

Doordat er zoveel mensen hebben mee-
gewerkt aan de realisering van het pand,
hebben we de bouw zo goedkoop moge-
lijk kunnen houden", aldus mevrouw
Sueters.

Afgelopen voorjaar startte de pr- en spon-
sorcommissie met een inzamelingactie
ten behoeve van de inrichting van de
gymzaal. In eerste instantie was het stre
ven om een bedrag van 75.000 gulden in
te zamelen. Hiervoor werd het bedrijfsle
ven uit Vorden en omgeving benaderd.
De actie leverde tot nu toe ruim 55.000
gulden op. Bij nader inzien is een bedrag
van 65.000 gulden voldoende. De pr- en
sponsorcommisie hoopt dit bedrag zo
spoedig mogelijk bij elkaar te hebben.

Kiefskamp nieuwe
voorzitter SV Ratti
Jan Kiefskamp (48) is de nieuwe voorzit-
ter van SV Ratti. Kiefskamp nam tijdens
een redelijk bezochte jaarvergadering de
voorzittershamer over van Jos Geerken.
Geerken wist deze functie niet meer te
combineren met zijn drukke werkzaam-
heden als commercieel manager van de
businessclub van voetbalvereniging De
Graafschap. Jos Geerken is al ruim 23
jaar lid van SV Ratti en bekleedde diverse
functies binnen de club waarvan de laat-
ste vier jaar als voorzitter. Op passende
wijze werd afscheid genomen van Jos
Geerken. Twee nieuwe mensen kwamen
het bestuur versterken: Oscar Overbeek

(secretaris) en Reinier Hendriksen (be-
stuurslid afdeling zondag).
In zijn openingswoord haade de nieuwe
voorzitter aan dat er voor de club met
ruim 230 leden nog voldoende bestaans-
recht is. Hij zei dat de club na een min-
dere periode weer meer spirit uitstraalde
en dat de betrokkenheid van de leden is
toegenomen. Hij prees ook de inzet van
veel Ratti-leden bij de bouw van de nieu-
we gymzaal bij De Kraanvogel.
"Een club als Ratti kan ook alleen maar
voortbestaan op basis van de inzet van
vrijwilligers'1, aldus Kiefskamp. Om de
huidige mindere prestaties van het eer-
ste elftal maakt de voorzitter zich alsnog
geen zorgen. "We hebben een zeer jonge
ploeg. Geduld en vertrouwen is hierbij
belangrijk", zegt

JA, GEZELLIP
MET CONWCT® NAAR DE

42e

JAARBEURS VAN HET OOSTEN
20 tot en met 27 september 1998

in en om de Hanzehal te Zutphen

Enerverend, interessant, afwisselend en de grootste (consumentenbeurs van
Oost-Nederland met ondermeer de volgende onderwerpen:

" Smits Beeld en Geluid 2000. * Party Plaza !!,
* Woonstijl, 'Internet,

* 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 !! Bij inlevering van
onderstaande bon aan de kassa van de 42e 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 42e Jaarbeurs van het Oosten !!!

42° JAARBEURS VAN HET OOSTEN

20 t/m 27 september 1998, Hanzehal te Zutphen

VOORDEELBON LEZERS QQNttCT®

Bij inlevering van deze bon aan de kassa van de 42e 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

Opbrengst collecte
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse
Kankerbestrijding heeft in Vorden f
10.300,50 opgebracht. Het geld wordt be-
steed aan projecten op het terrein van
wetenschappelijk kankeronderzoek, pa-
tiëntenbegeleiding en voorlichting. De
organisatoren van de collecte bedanken
alle vrijwilligers voor hun bijdrage.
Speciale dank gaat uit naar de collectan-
ten voor hun geheel belangeloze inzet
voor dit goede doel.

Orientatierit Linde
Als voorbereiding op het komende week-
end, wanneer de Ündese feesten worden
gehouden, vond er zondagmiddag een
orientatierit plaats, waaraan door circa
100 personen werd deelgenomen. Een
prachtige rit met onderweg een aantal
opdrachten, uitgezet door Antwan
Havekes en Bert Koning. De uitslagen wa-
ren als volgt: l Han Pelgrim, 2 Netty
Arfman, 3 Jan Roeterdink. Jeugd: l
Annette Arfman, 2 Michele Meyerink, 3
Esther Tuinman.
De volksfeesten in Linde beginnen don-
derdag 24 september wanneer de toneel-
club Linde in de grote feesttent het to-
neelstuk 'Madame de Boerin' zal opvoe-
ren. Vrijdagavond 25 september vindt
het vogelgooien voor dames en het vo-
gelschieten voor dames en heren plaats.
Ook is er vogelschieten voor de jeugd tot
16 jaar. Zaterdagmiddag 26 september
vinden de overige spelen plaats.

zullen er diverse activiteiten zijn waar ie-
dereen plezier aan kan beleven, maar
vooral voor de kleine kinderen is er veel
te doen. Het geheel zal in het teken staan
van dierendag. Er zal een zweefmolen
zijn, er kan een ritje op één van de pony's
gemaakt worden, er kunnen buttons ge
maakt worden, er is een konijn dat een
naam wil hebben (de winnaar krijgt hem
mee), er worden dieren op gezichten ge
schminkt, er is een demonstratie en ver-
koop van stro-dieren en natuurlijk kunt
u genieten van een natje en droogje. Ook
kunt u allerlei (soms door peuters) zelf-
gemaakte spullen verkopen. Voor alles
zal wel een (kleine) vergoeding worden
gevraagd, waardoor van de netto-op-
brengst extra dingen gedaan kunnen
worde voor de peuters van Ot en Sien.

Jong Gelre

Fancyfair
Peuterspeelzaal Ot en Sien houdt zater-
dag 3 oktober een fancy fair. 's Ochtends

De afdelingen Vorden en Warnsveld van
Jong Gelre hielden zondagmiddag op het
grondgebied van de familie Borgman in
Vierakker onder stralende weersomstan-
digheden een Agrarische Wedstrijddag,
waarvoor een redelijke deelname be-
stond.

De uitslagen van de diverse wedstrijden
waren als volgt: Buksschieten: l Dirk
Pasman, 2 Gerard Harmsen, 3 Erik Hul-
stij n. Trekkerbehendigheid: l Martin
Rietman, 2 Gerard Harmsen, 3 Herman
Maalderink. Gewicht schatten: l Gerard
Harmsen, 2 Henk Derksen, 3 Erna Roe
terdink. Spijkerbroekhangen: l Jan Borg-
man, 2 Dirk Pasman, 3 André Harmsen.
Spijkerslaan: l Dirk Pasman, 2 Gerard
Harmsen, 3 Jan Borgman. Bloemschik-
ken (dames): l Anita Groot Roessink, 2
Erna Roeterdink, 3 Annie Borgman.

Open Zondag bij Szrat en Gezondheidsstudio Vorden.

Nu ook bedrijfsfitness

Van links naar rechts: eigenaar sportstudio Rob Bloemink, werknemer polycomp
Theo ter Maat, directeur polycomp Jan van Kranenburg.

In het kader van het 1-jarig bestaan
houdt sport en Gezondheidsstudio
Vorden een Open Zondag op 27 sep-
tember. Iedereen kan op deze dag een
kijkje komen nemen in de sport-
school aan de Burgemeester Gallee-
straatGTb.

Het afgelopen jaar heeft Sport en Ge-
zondheidsstudio Vorden diverse activitei-
ten ontplooid. Nieuw in het aanbod van
de Vordense sportschool is bedrijfsfit-
ness. En de eerste bedrij fssporters zijn
ook al begonnen. Polycomp Rubbercom-
pounds, gevestigd op het industrieter-
rein te Vorden ging na de vakantie gelijk
sportief van start. Directie en personeels-
leden hebben in één van de teamverga-
deringen besloten om een extra impuls
aan het toch al goed lopende bedrijf te
geven door te gaan "bedrij fsfitnessen".

Uit onderzoek in Amerika, maar ook in

Nederland is gebleken dat bedrijfsfitness
een duidelijk positief effect heeft op ziek-
teverzuim. Maar ook arbeidsvreugde, so-
ciale integratie en productiviteit scoren
hoger. Zaken die in toenemende mate be
langrijk zijn voor werkgevers nu zij
steeds meer opdraaien voor de kosten
van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid.

Voor die werknemers die geen klachten
hebben zijn er verschillende sportieve
programma's die preventief van aard
zijn ten aanzien van het hierboven be-
schrevene. Voor de werknemers die
klachten hebben aan het bewegingsap-
paraat zijn er onder leiding van de fysio-
therapeute speciale revalidatieprogram-
ma's. Door middel van training en even-
tueel aanpassing van arbeidsspecifieke
bewegingspatronen, kan zo ziektever-
zuim en/of arbeidsongeschiktheid hope-
lijk vermeden worden.



Gratis proeflessen

e*e* Kids-Aerobics - zaterdag
9.00 tot 9.30 uur 3 t/m 5 jaar

9.30 tot 10.15 uur 6 t/m 8 jaar

10.15 tot 11.00 uur 9 t/m 12 jaar

11.00 tot 11.45 uur 9 t/m 12 jaar

Circuit-training - zondag
11.00 tot 12.00 uur
12.30 tot 13.30 uur

Aerobic-steps - zondag
11.00 tot 12.00 uur
12.30 tot 13.30 uur

Fittwalking - zondag
11.00 tot 11.45 uur
11.45 tot 12.30 uur
12.30 tot 13.15 uur

01

01

01

Fitness (50+) - zaterdag & zondag 01
9.00 tot 15.00 uur jDt

11.00 tot 15.00 uur

Conditietesten - zaterdag & zondag
9.00 tot 15.00 uur

11.00 tot 15.00 uur

01

Fitlvak
Kom kijken of doe mee!
Aanbieding:
4 maanden sporten, 3 maanden betalen

• Onze (sport)diëtiste is er voor al uw vragen

• Gratis conditie-test

Geen inschrijfgeld

• Gratis proeflessen (Kids-aerobic, Aerobic-steps,

Circuittraining, Fitness (50+) en Fitt-Walking

• Informatiestand over sportmassage en Yoga

Fitness

Aerobic

Steps

Kids-Aerobics

Judo

Ashihara (karate)

Zelfverdediging

Fitt-Walkiug ,

Bedrijfsfitness

Kids Party's

(50+) Fitness

Afslankfitness

Nek, rug en
schoudertraining

Diëtiste

Circuittraining

_ De single-CD
txercise
van de nieuwe achterhoekse

dance-Formatie AeroFitt

De single-CD is o.a. verkrijgbaar
bij: Sportcentrum AeroFitt,

The Readshop en Expert Arendsen
in Hengelo Gld. en

Free Recordshop in Doetinchem.

sporteen t r u m

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Cld.
Tel. (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 Email: aerofitt@tref.nl

7 dagen per week geopend

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid
5 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen
aan plannen voor het bouwen van een woning aan de
Kerkweide 5 in Kranenburg.

Op de plannen betrekking hebbende tekeningen liggen
met ingang van donderdag 24 september 1998, gedu-
rende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid gedurende die periode
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 23 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Dagelijks lijblocmci

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
maakte snuisterijen

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

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
26 september

31 oktober - 28 november
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd

• een gokje in het Keijenborgs casino
troop*.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

EEKMARK
O 2 bos Chrysanten

« 100 Tulpenbollen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs te Vorden

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs u uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden maandag S oktober in de
gemeenschapsruimte van de basisschool 'Het Hoge'
aanvang 19.45 uur.

AGENDA
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 6 oktober 1997.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1997.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden v^Kt schoolbestuur (zie onder a.).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Verkiezing leden van de MR (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.
10. Verkiezing van ouderraadsleden (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze. ^^
13. Inleiding door mevraw M. Letterie over kinderboeken en het nut van voorlezen.
14. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H.W. Menkveld en A.G. Winkel.
Aftredend en niet hierkiesbaar is de heer J.W. Bosman.
Het bestuur stelt voor in zijn plaats de heer J.J. Blom te benoemen.

b. Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw H.J. Hamer.
De MR stelt voor in haar plaats mevrouw E.H. Scheffer te benoemen.

c. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dames A.C. Bokkers, J.E. Eggink en M. Kroesbergen.
De ouderraad stelt voor in hun plaats de dames Al. de Hart, E.W.L. Nijenhuis en
Al. Veenendaal te benoemen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen namen van
tegenkandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
G. Krajenbrink (secretaris)
p.a. postbus 35, 7250 AA Vorden

'Omdat het verser is'
T*t»a|D575)55188S

voor ëo ippelturt of appelmoes

GOUDREINETTEN
2 kilo 2?8
ze zi|n ar waar ...

COX ORANGE PIPPIN
2 kilo 398
baarlijk zoeta

MUSKAATDRUIVEN
1,5 kilo

KOMKOMMER/DILLE SALADE
200 gram 249

soensdag 23 l/m
'i/n geldig van
laq 26 september

BERGER ROCASTIN
schapekaas

100 gram

PEILLOUTE
heerlijk geitenbrie

100 gram

TUTTI FRUTTI OP SIROOP
per pot

CHATEAU VENTOUSE
rood, per «es

sec, demi-sec, moelleux per fles

24P5

8?5

T?9



Smederij Oldenhave in Vorden doet mee aan Open Bedrijven Dag:

4 oktober Open Dag bij Oldenhave
Zondag 4 oktober wordt in Neder-
land de Open Bedrijven Dag gehou-
den. Ook Sme-derij Oldenhave uit
Vorden doet hier aan mee. Tijdens de-
ze open dag zijn er demonstraties
smeden en koperdrijven. Smederij
Oldenhave is gevestigd aan de Spie-
kerweg 6 in Vorden.

Binnen wordt het vuur flink opgestookt.
De smid haalt een stuk witheet metaal
uit het vuur. Het geluid van vakkundig
geplaatste hamerslagen op staal zet de
klok even stil.
Is dit een sfeerbeeld uit de Middel-
eeuwen? Of een kijkje in de ambachtelij-
ke smederij van vandaag? Ijzersmeden is
een ambacht dat stamt uit de prehisto-
rie. In eerste instantie werden vooral
praktische voorwerpen als wapens en ge-
reedschap gemaakt. Goede wapensme-
den stonden in hoog aanzien en werden
door hun koningen en krijgslieden rijk
betaald. Niet verwonderlijk als je be-
denkt aan welke eisen wapentuig zoal
moest voldoen. Een goed zwaard kon dat
van de tegenstander doorklieven zonder
zelf te breken. Maar het moest ook mak-
kelijk te hanteren zijn en dus niet al te
zwaar.
Pas in de Middeleeuwen kreeg smeed-
werk ook een decoratieve waarde en wer-
den de eerste siervoorwerpen gesmeed/
De siersmeden verenigden zich in broe-
derschappen en gilden. Na de 14e eeuw
werden de decoraties op smeedwerk sier-
lijker. Een tendens die zijn hoogtepunten
in de 17e en 18e eeuw zou bereiken, tij-
dens de barok en de rococo.

Eind vorige eeuw, tijdens de art nouveau,
was siersmeedwerk weer even ongekend
populair. Er werden prachtig gedecoreer-
de hekken, poorten en balkons gemaakt.
Maar daarna verdrong het gietijzer - of-
tewel het constructie smeedwerk - het
handgemaakte smeedijzer van de eerste
plaats. Tot nu, vlak voor de eeuwwisse
ling, de belangstelling voor ambachtelijk
smeedwerk weer springlevend is.

Gilde
Nederland kent vandaag de dag een klei-
ne veertig smeden die op authentieke
manier metaal bewerken. Net als Sme-
derij Oldenhave zijn zij aangesloten bij
het Nederlands Gilde voor Kunstsmeden
(NGK), een branchegroep van de Metaal-
unie. Elke smid of smederij heeft een spe-
cialisme, bijvoorbeeld kunst-, sier-, of res-
tauratie smeedwerk of een combinatie
daarvan. Meestal is er een toonzaal waar
voorbeelden van kunst- en siersmeed-
werk te zien zijn. Aan de hand daarvan
kan een persoonlijk ontwerp en dus een
uniek werkstuk gemaakt worden.

m m U***»>»>»

Ook de restaurantie van dit hek van Huize De Voorst is gedaan door mederij Olden-
have uit Vorden.

Eventuele prijsopgave's zijn geheel vrij-
blijvend bij Smederij Oldenhave.
Ambachtelijk smeedwerk kent 'de hand
van de meester'. Het ijzer wordt in het
smidsvuur verhil^i met gerichte slagen
van de smid op net aambeeld gevormd.
Zo worden afzonderlijke delen gemaakt
die later tot een werkstuk aan elkaar
worden gesmeed. Zo'n werkstuk kan een
mooie kandelaai^zijn of deurklopper
zijn, maar bijvo|̂ eeld ook een meter-
slange brugleuning of toegangspoort.

Koperslager
Bij Smederij Oldenhave worden behalve
ijzer ook andere smeedbare metalen als
staal en brons gebruikt. Ook materialen
met een warme gloed, zoals messing en
koper, zijn tegenwoordig ongekend pop-
ulair. Daarmee is niet alleen de ambach-
telijke smid, maar ook de koperslager
weer terug van weggeweest, denk hierbij
aan koperen lantaarns en koperen
schoorsteenkappen.
Duurzaam metaal is de trend van dit mo-
ment, voor binnen en buiten. De moge-
lijkheden zijn onbeperkt. Ter inspiratie:

voor in de tuin zijn er wind- en zonne-
wijzers, rozenbogen en natuurlijk aller-
hande toegangspoorten en hekken.
Gevelteksten, uithangborden, brieven-
bussen, lantaarns, leven^fcmen, deur-

roosters en balkonhekken geven elk huis
extra cachet. Decoratieve traliewerkjes
voor de ramen hebben een nostalgisch
effect en beschermen tegen ongenode
gasten. Denk voor binnen eens aan ex-
clusieve trapspijlen en leuningen, acces-
soires voor de open haard en kleine
kunst- of gebruiksvoorwerpen.

Ggeneraties
Smederij Oldenhave is al sinds 1955 ge
vestigd aan de Spiekerweg te Vorden en
de vakkennis is steeds doorgegeven van
vader op zoon. Momenteel is de derde ge
neratie Oldenhave werkzaam binnen het
bedrijf. Als je al kunt spreken van een
specialisme van Smederij Oldenhave dan
is dat het restauratiesmeedwerk in de
monumentenzorg. Het smeedwerk van
diverse kastelen en kerken in Nederland
is gerestaureerd door Smederij
Oldenhave. Het uitgangspunt van
Smederij Oldenhave is om de materialen
altijd met zorg te restaureren en te be
handelen, dit om de kwaliteit en de
duurzaamheid te waarborgen. Smederij
Oldenhave is tevens het adres voor repa-
raties van alle soorten metalen, zoals
bronzen beelden, zinken ornamenten,
tinnen vazen en gietijzeren deurpane
len.

Smederij Oldenhave werkt met enkele
goed gemotiveerde werknemers niet al-
leen voor particulieren, maar onder an-
dere ook voor Geldersche Kasteelen,
Geldersch Landschap, Stichting Twickel
(Delden), Provincie Gelderland, Bisdom
Utrecht, Bisdom 's Hertogenbosch, Huize
Bergh ('s Heerenberg), Wijnhuisfonds
(Zutphen), Landgoed Middachten (De
Steeg) en diverse gemeentelijke instellin-
gen.

GEMEENTE
VORDEN

^WV^Sft̂ Sî gSTftSS'̂

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 24 september
1998 voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmings-
plan "Vorden Noord".

Het plan beoogt de bouw van een woonwijk mogelijk te
maken ten noorden van de Mispelkampdijk, tussen de
Zutphenseweg en de spoorbaan.

Vorden, 23 september 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

*** Westendorp ***

Tolhutterweg 24A

7261 KT Ruurlo.

Tel/Fax 0573-46 12 14

Aangeboden
Q Vruchtbomen in soorten
Q Leilinden (plakken niet)
ü Dakplatanen
ü Laan en parkbomen (Bol en Treurvormen)
Q Haagconiferen
Tegen een geringe vergoeding kunnen wij deze
bomen bij u aanplanten.
Vraag naar de sortimentslijst

S Ze zijn er weer
tf m * _ _ «

onze overheerlijke
k Roomboter Speculaasjes

A

Hazelnoot slagroom vlaai
9510

Meuslibol V
heerlijkgevuld met nootjes, rozijnen enz.

3 50
• /

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72



-HUISDEVOORST-
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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eelde
Tel.: (0575) 54 54 54 / ji 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst@univcrsal.nl
www.huisdevoorst.nl

Complete haarverzorging
bij u aan huis

Sylvia
v. Kesteren-Waenink

Spalstraat 51
7255 AB Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 30 66

Almenseweg 35 • Vorden

GESLOTEN
van dinsdag 29 september
t/m donderdag 8 oktober

CERTIFICAATHOUDER

VP

y(et het oog

DRUKKERIJ
WEEVBIS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA )

(.1
ISO 9002

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wat mo'w met die katte anvangn, altied is dat rotding op pad. Vandage of
maarn he'w Koekkoek's Willem weer op de stoepe staon. Dan hef de katte um
'n hof weer op de koip ezet".
Peter Hoefman had schone genog van die katte. At 't an um lei had e um allan-
ge nao kolkman ebrach of een spuitjen deur de veearts laotn geven. Maor dapr
wol zien vrouw Miep niks van wetn. "Die katte , daor he'k heel volle aadugheid
an. 'k Hebbe van kinds af an een katte um mien hen ehad en dizzen wi'k ok
neet missen".

"Dan mo'w um een halsband andoen en leggen um an de liene", oppern Peter.
"Een katte aan de liene en daor zeker met gaon wandeln, ik lao mien neet uut-
lachen". "Jao maor, 't is ow katte en ik motte de prevelementjes van de buur-
man altied anheurn". " Dan mo'w d'r meschien met nao de veearts".
"Dat kost ons dan wel een paar cent". Jao, wat wi"j, 't is 't een of't ander".
Uutendelijk beslotn ze umme toch maor nao de veearts te gaon veur oaverleg.

Op 't sprekuur van de veearts waarn d'r meer met hunde en katten. Ondanks
de drukte waarn ze toch nog vlot an de beurte. De veearts wol schienbaor ok in
zo weinig meugelijk tied zovolle meugelijk vedienen. En geef um 's ongeliek a'j
't redn kont. Hee bekek de katte 's en steln veur um maor te castreern.dan
wodn 't wegloopn vanzelf wel minder. De volgende wekke kon dat wel gebeurn.
Jammer genog kon dat neet want Peter en Miep woln zaoterdag op vekantie
nao Frankriek gaon. Veertien dage later passen eur wel en dat kon daor in de
praktijk ok wel.

Zo gingen ze welgemoed op vekantie. Nao een dag of vief zei Peter:"'k Zal 's nao
huus beln, heurn of de olde luu zich redt". Peter's vader en moeder waarn zo-
lange as oppas in eur huus.
"Alles is prima hier, wie'j vemaakt ons bes", zei Peter's vader deur de tillefbon.
"En de katte?", vroog Peter, "ko'j die biej huus holn?". "Oh bes, sinds at e vegan-
ge dinsdag vier jongen hef ekregen blif e biej huus en biej 't nus".
Nao de vekantie hef Peter de veearts opebeld en um 't verhaal veteld. Den had
neet volle commentaar. Zo ziej maor; ok een academicus kan zich wel 's goed
vegissen, biej ons in d'n Achterhook.

H.Leestman.

• - miljoenen ano

om te huren.

Huren
Soed bekeken

Huren •* geeft je alle ruimte

Arjan Mombarg zeker
van Wildkampbokaal
Skeeleraar Arjan Mombarg uit Vorden is
op de eerste plaats geëindigd in in strijd
om de Wildkampbokaal. Het gaat hier
om een landelijke serie skeelerwedstrij-
den voor B-rijders. Op zaterdag 26 sep-
tember vindt de laatste wedstrijd om de
Wildkampbokaal plaats in Uitgeest. Ar-
jan Mombarg (26) zal na afloop van deze
wedstrijd de Wildkampbokaal in ont-
vangst nemen. Volgend jaar doet de Vor-
dense skeeleraar mee bij de A-rijders.
Afgelopen weekend wist Arjan Mombarg
in Nunspeet de voorlaatste wedstrijd in
het klassement om de Wildkampbokaal
te winnen. De talentvolle B-rijder maakte
deel uit van een kopgroep van vier 'man'.
Eigenlijk waren het drie mannen en een
vrouw. Deze vrouw was Janita Hulze-
bosch-Smit die vanwege haar sterke rij-
den dit jaar bij de B-rijders is ingedeeld.
Het viertal wist al vrij snel te ontsnap-
pen. Mombarg schuwde het kopwerk
niet, hoewel hij in het klassement al niet
meer door de concurrentie te achterha-
len was. Janita Hulzebosch-Smit eindig-
de als vierde.
In oktober start het schaatsseizoen voor
Arjan Mombarg. De Vordenaar zal zijn
opwachting maken in het A-peloton.
Mombarg wordt tevens kopman van een
3-mans sterke Achterhoekse Schaats-
ploeg, die onder de naam Ecotrans-Free-
wheel aan diverse landelijke marathons
zal deelnemen. De andere leden van de
ploeg zijn de C-rijders Martin Rietman
uit Wichmond en Han Donderwinkel uit
Brummen.

16 bromfietsers op
de bon geslingerd
De politie heeft vorige week dinsdag een
grootscheepse bromfietscontrole gehou-
den. Er reden op deze middag drie mo-
toragenten door het dorp. Van de 27
bromfietsers die staande werden gehou-
den kregen zestien personen een bekeu-
ring. Tijdens de controle werd dertien
keer een te hoge snelheid gemeten en
tien keer een overschrijding van de ge-
luidsnorm. Eén bromfiets had geen geel
plaatje en één bestuurder had geen voor-
rem.



20 tot en met 27 september:

Jaarbeurs van het Oosten

Ruim tweehonderd bedrijven, instel-
lingen en fabrikanten presenteren
van zondag 20 tot en met zondag 27
september in en rondom de Hanze-
hal in Zutphen een zeer breed aan-
bod aan produkten, demonstraties
en activiteiten. Door de enorme be-
langstelling van bedrijven voor de
jaarbeurs en het thema 'electronica'
is de 42 Jaarbeurs van het Oosten dit
jaar met 900 vierkante meter uitge-
breid.

Er is dit jaar veel aandacht voor woon-
trends. Op de jaarbeurs treft u dan ook
alles op het gebied van huis en interieur.
Ook op het gebied van lichaamsverzor-

ging bent u op de jaarbeurs aan het juis-
te adres. En wat dacht u van wervelende
modeshows van de herfst- en wintermo-
de 1998-1999. Het thema van de 42e Jaar-
beurs is 'Beeld en Geluid 2000'. Oftwel
electronica. Op een vloeroppervlakte van
1400 vierkante meter presenteren alle
grote electronicafabrikanten hun pro-
dukten op het gebied van beeld en ge-
luid. Noviteiten, aanbiedingen en we-
reldprimeurs op het gebied van tv, video,
hifi, foto en telecom.

Nieuw is ook het th«a 'Internet vor ie-
dereen'. Dit thema SRt iedereen de mo-
gelijkheid zelf te ervaren hoe spannend
het is om wereldwijd te 'surfen' of te

'chatten'. Ook wordt er een internetpro-
gramma geïntroduceerd waarmee dove
en slechthorende mensen nieuwe moge-
lij kheiden voor communicatie aange
reikt krijgen.

Party Plaza is een plein vol ideeën voor
mensen met plannen voor een feest. In
een decoratieve opstelling en in een
sfeervolle ambiance verrassen de deelne
mers de bezoekers met aanbiedingen,
muziek, artiesten, mode en show. Veel
voorwaarden aanwezig dus om de
Jaarbeurs van het Oosten weejye maken
tot de bruisende beurs waar i^r elke be-
zoeker veel te horen, zien en te beleven
valt.

Thema-avond CDA
over koffieshops
en drankmisbruik
Het CDA in Vorden houdt maandag 28
september een thema-avond in 't Stam-
pertje over koffieshops en drankmis-
bruik. Gemeenten in Nederland worden
geacht een eigen standpunt in te nemen
omtrent de verlening van een vergun-
ning voor de verkoop van softdrugs en de
aanpak van overlast bij drankmisbruik.
Om te vernemen wat het landelijke be-
leid is, het beleid in de grote steden, de
aanpak van het Openbaar Ministerie bij
misbruik en de preventie welke wordt ge
geven, heeft de afdeling Vorden van het
CDA een viertal inleiders uitgenodigd.
Mevrouw M. Aartsen-den Harder, ge-
meenteraadslid voor het CDA in Vorden,
zal in een algemene inleiding de thema-
stelling behandelen. Hierna zullen er-
schillende sprekers vanuit hun optiek
het thema inleiden. Het CDA heeft hier
de volgende personen voor uitgenodigd:
mevrouw G. Leenstra (Verslavingszorg
Stedendriehoek afdeling Zutphen), de
heer W. van de Camp (CDA-fractie
Tweede Kamer), mevrouw G. Dekker
(CDA-fractie Apeldoorn), en mr. G. Blonk
(officier van Justitie Arnhem). De avond
wordt afgesloten met een forumdiscus-
sie waarbij het publiek vragen kan stel-
len aan de forumleden.

Kastelenwandeltocht
De Wandelcommissie Vorden houdt za-
terdag 26 september viir de tiende keer
de kastelenwandeltocht. De start is bij
het Dorpscentrum. De deelnemers kun-
nen kiezen uit zes afstanden: 5, 10, 15,
20, 30 en 40 kilometer. Voor meer infor-
matie kan men bellen met HJ. Pardij s: 55
6700.

Linette Norde nieuwe gezicht bij assurantie^advies en bemiddelingsburo Norde:

Onafhankelijk advies op maat
Linette Norde is sinds kort het nieu-
we gezicht bij Assurantie-, advies- en
bemiddelingsburo Norde aan de
Burgemeester Galleestraat 10 in Vor-
den. Ze is de dochter van Johan Norde
die in 1965 het verzekeringsvak in-
stapte en eind jaren tachtig met zijn
eigen bureau startte. Het tweetal
houdt zich bezig met verzekeringen,
assurantiën, persoonlijke financiële
planning en onroerend goed. "Maar
ik sluit niet uit dat wij in de toekomst
ook andere activiteiten gaan onder-
nemen op het gebied van bemidde-
ling en advieswerk", aldus Linette
Norde.

Het zag er aanvankelijk helemaal niet
naar uit dat Linette Norde (29) het verze
kerings- en assurantievak zou ingaan. Ze
studeerde namlijke toegepaste vrijetij ds-
wetenschappen in Leeuwarden en liep
een jaar lang stage op bij een regionaal
WV-kantoor in Frankrijk. Nadat ze haar
studie succesvol had afgerond, werd ze
pr-functionaris voor de Benelux bij Ko-
ninklijke Martens Brandkasten in Am-
sterdam. Vervolgens werkte Linette
Norde drie jaar als intercedente bij
Vedior ASB voor wie ze in Cuyck een
nieuwe vestiging opzette.

"Eigenlijk heb ik altijd al graag voor me
zelf willen beginnen. Dit is dan ook een
logische stap. Toch ben ik blij dat ik de af-
gelopen jaren eerst wat anders heb ge-
daan. Het is altijd goed om eerst wat
rond te kijken bij andere bedrijven. Ik
heb ontzettend veel geleerd bij Martens
Brandkasten en Vedior ASB..Het waren
twee hele verschillende functies. Bij
Martens hield ik me bezig met pr en
marketing. Daar komt van alles bij kij-
ken. Van het organiseren van congressen
tot het maken van folders en mailings.
Bij Vedior ASB hield ik me bezig met per-

soneel, werving en selectie. Vooral het
opzetten van de nieuwe vestiging in
Cuyck was een echte uitdaging. Alles bij
elkaar een heel boeiende tijd", aldus
Linette Norde.

Om te kijken of het assurantie- en het
verzekeringsvak iets voor haar was, volg-
de Linette Norde een basiscursus. Vervol-
gens haalde ze in 1997 haar assurantie
diploma B. Op dit moment is ze bezig
met de de A-cursus. Als alles volgens
schema verloopt mag ze zich over twee
jaar makelaar-assurantiën noemen. Jo-
han Norde (56) is blij met de beslissing
van zijn dochter om ook het assurantie
en verzekeringsvak in te gaan. "Naast een
betere bereikbaarheid van ons kantoor is

het voor onze klanten een prettige ge
dachte dat ik straks een opvolger heb. Op
deze manier blijft de continuiteit ge
waarborgd", aldus Johan Norde. Zijn
dochter Linette is het daar helemaal mee
eens. "Over dertig jaar zit ik hier nog",
lacht ze. "Dus de mensen hoeven niet
bang te zijn dat het bureau straks dicht-
gaat als mijn vader met pensioen is."

Het werkterrein van assurantie, advies-
en bemiddelingsburo Norde is heel di-
vers. "Zo zijn wij in Vorden het aan-
spreekpunt van de Monuta. Verder kun-
nen mensen bij ons terecht voor zaken
als pensioenverzekeringen, Fiscale Oude
dag Reserve, spaarloonregelingen een ar-
beidsongeschikheidsverzekering voor

zelfstandigen en schadeverzekeringen",
somt Johan Norde uit. "Het voordeel van
ons bureau is dat wij geheel zelfstandig
zijn", vervolgt dochter Linette Norde.
"Wij bekijken samen met de klant welke
verzekering het beste is. Wij fungeren
dus echt als intemediair tussen de klant
en de verschillende maatschappijen die
er zijn."

Een goed contact met de klant staat
hoog in het vaandel van assurantie, ad-
vies- en bemiddelingsburo Norde. "Al-
leen op die manier kun je maatwerk Ie
veren. Wij zijn dus niet gefixeerd op de
verschillende produkten en verzekerin-
gen die er zijn maar kijken allereerst
naar de persoonlijke situatie van de
klant. Vervolgens is het de vraag wat ie
mand wil. Vooral bij persoonlijke finan-
ciële planning is dat erg belangrijk. Zet
je nu geld opzij dat op je vijftigste vrij-
komt als de kinderen de deur uit zijn? Of
heb je rond die tijd juist geen behoefte
aan een appeltje voor de dorst? Over dat
soort vragen moet je van te voren goed
nadenken en daarbij willen wij de men-
sen graag adviseren", aldus Linette
Norde.

Het begrip 'persoonlijke finanicële plan-
nig' valt de laatste tijd steeds vaker en
wordt volgens Linette Norde als maar be
langrijken "Je ziet dat de overheid zich
steeds meer terugtrekt en dat de mensen
zich daartegen indekken door middel
van verzekeringen. Nu is het zo dat er op
het gebied van verzekeren erg veel mo-
gelijk is en ik kan me voorstellen dat de
mensen soms door de bomen het bos
niet meer zien. Tegenwoordig kun je al-
les wel verzekeren en dat kan ook niet de
bedoeling zijn. Daarom willen wij de
mensen graag adviseren om te komen
tot de juiste beslissing. Oftewel een onaf-
hankelijk advies op maat".



A G E N D A
SEPTEMBER
Iedere dag:

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

22 NCVB Vorden "Er is meer tussen he-
mel en aarde"

23 Najaarscontactmiddag in de Wehme
23 AMBO klootschieten bij 't Olde Lettink
23 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
24 NCVB Vorden Bezoek aan de Wehme
24 Bejaaidenkring: Dorpscentrum
24,25 en 26 Volksfeest Linde
26 Kastelenwandeltocht
26 tot 3/10 Feestweek 50 jarig V.O.V.
27 HSV de Snoekbaars ledenwedstrijd
28 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
29 Bejaardensoos Kranenburg-Vorden
30 Vonden Culinair in Hotel Bakker
30 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
30 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum

OKTOBER
Iedere dag:

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

5 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
6 NBvP Excursie edelhertenfarm
7 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
7 HVG Linde Israël avond
7 NBvP Excursie edelhertenfarm
7 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
7 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
8 Bejaardenkring Reisje

10 TTV Vorden opendag
10 HSV de Snoekbaars afsluitwedstrijd
10 Klein Axen - Frank Kwaaitaal
12 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
13 Bejaardensoos Kranenburg Vorden
14 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
14 NBvP Orgaandonatie / Transplantatie
14 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
15 PCOB in de Wehme - Dini Hiddink
15 HVG Wildenborch-Anja Kalk
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp Dames Leunk uit Harfsen
21 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
21 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Openstelling tuinen de Wiersse
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
27 NCVB Boekbespreking
27 Bejaardensoos Kranenburg
27 NBvP middag contact dames
28 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
28 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
30 NBvP Revue
31 Brommertrial in "'t Proathuus"

Vakantieweek
voor senioren
In Vorden bestaat al bijna 25 jaar een
reisorganisatie die voor senioren een va-
kantieweek in Nederland organiseert.

Meestal in de maand juni. De deeme
mers zijn allen 65 Plussers.
Mocht U belangstelling hebben om zo'n
vakantieweek mee te maken of er iets
meer van te willen weten dan kan men
op dinsdagmorgen 13 oktober terecht in
het Stampertje van het Dorpscentrum.
Verder kan voor nadere inlichtingen con-
tact worden opgenomen met Diny en
Berend Bekman-Koers, de Horsterkamp
13 (55 18 50) of bij Hermien Groot
Jebbink-Luimes, Het Hoge 57 (55 29 81).

Vissen

Hengelaarsverenging 'De Snoekbaars'
heeft dit weekend in het Twentekanaal
bij Almen de laatste wedstrijd gehouden..
Er werd 4330 gram vis gevangen. De uit-
slag was als volgt: l D. Weustenenk 18
stuks-1910 gram; 2 H. Golstein 8 stuks-
850 gram; 3 R. Golstein 7 stuks-580 gram.
Door dit resultaat is R. Golstein met 6
punten verenigingskampioen geworden;
2 J. Groot Jebbink 10 punten; 3 D.
Weustenenk 10 punten; 4 H. Golstein 14
punten; 5 A. Vruggink 21.

Duivensport

De wedvlucht op de Natour werd op het
laatst door vier liefhebbers beslist met
als duidelijke winnaar J. Meyer. De uit-
slagen waren: J. Meyer 1,2,9; A en A
Winkels 3, 10, 12, 14, 16, 17 en 20; M.
Olieslager4, 5,6, 7; AAJurriens 8,11,13,
15; J.van Dijk 18; H.Pasman 19.
De laatste vlucht van dit seizoen was de
enige Noordvlucht Roodeschool die een
dag over stond en zondag werd gelost. De
uitslagen waren: M. Olieslager l, 4, 5, 6
en 10; AA Jurriens 2, 8, 9, 11, 12; J. van
Dijk 3; J. Burgers 7.

Voetbal

Soeü ™
Lochhuizen 1-Sotii l 0-3, Grol 6-Socii 2 3-
1, Wansveldse Boys 3-Socii 3 3-3, Zutpha-
nia 5-Socii 6 8-1.

Nieuwe galerie aan Burgemeester Galleestraat in Vorden:

Socii l-L3ror l, Socii 2- Reunie 3, Socii 3-
Erica 5, Epse 4-Socii 4, Rheden 4-Socii 5,
Socii 6-Brummen 7, Socii B-Erica B, Steen-
deren D-Socii D, Socii E -Warnsveldse
Boys E, Socii F-Warnsveldse Boys F.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

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

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 66108»
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - E-mail: lnto«)WMv«ra.nl - ISDN 551329

Hobbyruimte weer open
Vanaf 5 oktober kunnen gehandicap-
ten en 55-plussers weer terecht in de
hobbyruimte in het Dorpscentrum.

De hobbyruimte is gevestigd in de kelder
van het gebouw en is elke maandagoch-
tend geopend. De heren Bekman, Brug-
geit en Luchies zijn op deze ochtend aan-

wezig om de mensen te ontvangen en
eventueel te helpen. In de hobbyruimte
kunnen 55-plussers terecht voor allerlei
zaken als schilderen, houtbewerken en
modelbouw. De hobbyruimte is een ini-
tiatiefvan de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden. Voor meer informatie kan men
bellen met (0575) 55 34 05.

Zondag 27 september wordt galerie
'Het Gele Stoeltje' van Margret Ten-
nissen officieel geopend. De galerie is
gevestigd aan de Burgemeester Gal-
leestraat 36 in Vorden. De openings-
handeling wordt verricht door kun-
stenares Magriet Stegink. In de gale-
rie is tot en met 14 november een ex-
positie te zien van Nellie Aldenhoven
en galeriehoudster Margret Teunis-
sen.

Nellie Aldenhoven toont in galerie 'Het
Gele Stoeltje' haar collectie doosjes,
boekjes en kleine objecten. Na schilder-
cursussen en wo^hops in allerlei disci-
plines is zij in de wm geraakt van de ma-
teriekunst. De kunstcollectie van Nellie
Aldenhoven is opgebouwd uit allerlei ge-
vonden voorwerpen, die door anderen
als waardeloze prullen zijn afgedankt.
Ook is ze geobse^^d door papier - van
zelf geschept tot Iranten uit den vreem-
de - die ze met tomeloze fantasie blijft
herscheppen. Daarbij is de natuur een
grote inspiratiebron. Haar zeer diverse

werk is al op vele plaatsen tentoonge-
steld en roept steeds zowel verbazing als
bewondering op. Naast de werken van
Nellie Aldenhoven. zijn er tot en met 14
november volop beelden en schilderijen
te zien van galeriehoudster Margret
Teunissen. De werken van de Vordense
kunstenares ontstaan intuïtief en zijn
zowel expressief als mystiek. Haar bele
vingen, emotie, beweging, symbolen en
tekens zijn te zien in haar verscheiden-
heid aan werk.

Galerie 'Het Gele Stoeltje' is gevestigd in
het pand waar tot vorig jaar de kunstnij-
verheidswinkel 'De Blauwe Hand' ge-
huisvest was. Eigenaresse Margret Teu-
nissen wil vooral jonge kunstenaars een
kans geven door hen te laten exposeren
in 'Het Gele Stoeltje'. Verder is het haar
bedoeling om in het achterste gedeelte
van het pand workshops te houden en
andere creatieve activiteiten.
De galerie aan de Burgemeester
Galleestraat is wekelijks geopend op de
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag.

Kasper Viering wint
biljarttitel in Linde

Kasper Viering (foto) heeft de open Lindese kampioenschappen biljarten op zijn
naam geschreven. In de finale versloeg Vrieling Wim Bos. De strijd om de derde
en vierde plaats ging tussen Fred Fransen en Robert Bos. Deze wedstrijd werd be-
slist in het voordeel van Fred Fransen. Voorafgaand aan de finales werd er gestre-
den in vier kwalificatiepoules.



Veilingcommissie brengt veilingboekje uit:

Kwaliteit van goederen
op veiling op hoog peil
De veilingcommissie houdt zaterdag
17 oktober weer een veiling voor de
gezamenlijke kerken. Deze veiling
heeft plaats in de grote zaal van De
Herberg. Zoals op de bovenstaande
foto te zien is, zijn er weer allerlei leu-
ke spullen - waaronder veel antiek -
ingezameld. De kwaliteit van de goe-
deren op de veiling is vergeleken hij
de afgelopen jaren van een hoger ni-
veau. Reden genoeg om de veiling van
zaterdag 17 oktober alvast in uw
agenda te noteren.

Om de gezelligheid te verhogen zullen er
ook taarten, vlees- en drankpakketten en
sallades worden geveild. Het belooft een
echte veiling te worden met een beroeps-
veilingmeester van het grote veilingkan-
toor Van Beusekom uit Meerkerk. Vei-

lingmeester Paul Blees zal samen met
zijn secretaresse de touwtjes in handen
nemen.

Veilingboekje
Het veilingboekje zal begin oktober in
Vorden, Vierakker en Wichmond huis-
aan-huis worden verspreid. Adverteer-
ders voor dit veilingboekje worden deze
week door Drukkerij Weevers benaderd.
Adverteerders kunnen natuurlijk ook
zelf contact opnemen met Drukkerij
Weevers: tel. (0575) 55 10 10.

Adverteren in het veilingboekje is bijzon-
der interessant aan het boekje zeer goed
gelezen wordt gelezen en het heeft een
echte bewaarfunctie. Advertenties die
nen vrijdag 25 september om 17.00 uur
binnen te zijn bij Drukkerij Weevers.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Bridge

Bridgeclub Vorden

Uitslag van 14 september 1998
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 64.1%; 2 en 3
WijersfThalen en v.d. Üst/v. Gastel 59.2%.
Groep B: 1. Ds. den Ambtman/Thalen
63.6%; Hr. den Ambtman/Vruggink
56.8%.

Dammen

D.C.V. Dostal Vorden 6-14

Damclub Dostal Wegen Vorden is het
nieuwe seizoen overtuigend van start ge
gaan met een klinkende overwinning
van 14-6 op Wolter & Dros/ADG uit
Amersfoort. De debutant uit Amersfoort
met oud-wereldkampioen en damgoeroe
Ton Sijbrands in de gelederen heeft ja-
renlang uitgekeken naar dit moment
suprème. Eindelijk hadden zij dan de
langverwachte promotie naar het dam-
walhalla afgedwongen en ter onderstre
ping van hun ambities hadden zij zich
onder anderen versterkt met WK-ganger
Samb uit Senegal. Het debuut in de hoog-
ste klasse zal hen echter nog lang heu-
gen. De thuisclub was gewaarschuwd en
wist dat er werk aan de winkel was. Als ti-
telkandidaat ben je natuurlijk verplicht
te starten met een overwinning, anders
neem je jezelf niet serieus. Sommige spe
Iers hebben duidelijk moeite mét deze
rol en proberen de spanning zo lang mo-
gelijk te ontlopen door op het allerlaat-
ste moment binnen te komen. Daardoor
viel de in een lang verleden traditionele
voorbespreking weer in het water. On-
danks dit gebrek aan professionaliteit bij
enkele spelers bleven consequenties uit.
Integendeel een op papier moeilijke wed-
strijd werd omgezet in een makkelijke
overwinning.

Ook het tweede team van Damclub Dos-
tal Wegenbouw Vorden is de.competitie
uitstekend begonnen. Zij wensten niet
veel onder te doen voor hun grote broer
en klopten de gasten uit Enschede met
maar liefst 13-7. Het goede voorbeeld
werd gegeven door Mike Voskamp. Na
een lange voorbereiding is Mike eindelijk

klaar voor zijn comeback in het tweede
team van Dostal Vorden. De langver-
wachte terugkeer^an Mike schept na-
tuurlijk hoge vei^Pbhtingen rond zijn
persoon. In deze eerste wedstrijd kon
Mike prima met de druk overweg en
boekte een snelle en uitstekende positio-
nele overwinning. Ook Bertus Bosch
kwam snel tot wiM^Zijn tegenstander is
een erkend schepJBI van problemen op
het dambord. Bertus is nooit de beroerd-
ste en hielp zijn tegenstander dan ook
wat graag in onoverkomelijke proble
men. De voorsprong werd uitgebreid
door Bennie Hiddink en Mark Klein
Kranenbarg, voordat de gasten iets terug
konden doen. De enige die tegen een ne
derlaag aanliep was Harry Graaskamp,
maar op dat moment was de zege al bin-
nen.

Volleybal

Dash 2 wint toernooi Sleen

De dames van het tweede volleybalteam
van Dash hebben afgelopen zaterdag het
volleybaltoernooi in Sleen (bij Emmen)
als beste afgerond. Het derde divisieteam
team won de eerste wedstrijd tegen de
thuisspelers met 2-1. Het snelle, afwisse
lende spel van de jonge Sleense speel-
sters werd afgetroefd door rustig, dege
lijk spel van de Vordense dames. Ook de
tweede wedstrijd in het toernooi tegen
een jeugdig derde divisieteam uit Leeu-
warden werd met 2-1 gewonnen. In de 5e
en 6e set van de dag begon de conditie bij
de dames "op leeftijd" toch behoorlijk
mee te spelen maar vechtlust en de erva-
renheid hield de dames overeind.
Trainer en coach Gerrit Limpers vond het
een erg nuttig toernooi. "Op zo'n dag
kun je nog mooi even wat dingen uitpro-
beren. Ik heb nu een goed beeld hoe we
op 3 oktober de competitie in kunnen
gaan". Het enige minpunt aan het toer-
nooi was de enkelblessure van spelver-
deelster Emmy Jansen. Hopelijk is zij za-
terdag voldoende hersteld om de oefen-
partij tegen DVO weer mee te doen. Ook
midspeelster Bertine Vlogman is dan
weer van de partij, zij kon door andere
bezigheden niet mee naar Sleen. Zater-
dag speelt het tweede team om 14.00 uur
tegen het gepromoveerde DVC in sport-
hal De Kamp in Hengelo.

W i c I c r s p o r t

Jan Pieterse uit Wichmond reed dit
weekend een 50+ koers in Tiel. Hij be-
haalde een knappe 10e plaats. Winnaar
werd Johan te Voorde uit Borne voor
Frans Rietveld uit De Vlist.

Ook reden de RTV-veteranen een klassie-
ker te Amersfoort over 127 km. Dit alles
gebeurde onder het "genot" van weer
eens veel regenval. 40 km voor de finish
ontstond er een kopgroep van 4 man.
Daarachter ontstond er een 2e groep van
6 renners met daarin 2 Nederlands kam-
pioenen en ook Rudi Peters. Ze kwamen
op 10 sec. na terug bij de kopgroep.
Winnaar werd Joop Ribbers uit Groenlo.
Rudi Peters uit Wichmond behaalde een
zwaar bevochten 7e plaats. Met de RTV-
ploeg behaalden ze een 2e plaats in het
ploegenklassement.

Voet b a l

Loenermark - Vorden 2-2

Vorden moest afgelopen zondag aantre-
den tegen Loenermark uit Loenen. Dit is
geen onbekende tegenstander van Vor-
den aangezien de ploegen 2 jaar geleden
samen in de 5e klasse voetbalden. Vor-
den kende een droomstart. In de eerste
minuut wist Mark Sueters al het net te
vinden. Op aangeven van Rob Enzerink
schoof Mark de bal in de verste hoek. Na
dit moment werd Loenermark wakker
en wist het Vorden onder druk te hou-
den. Doelman Besselink sloeg tot twee
maal toe een inzet van Loenermark uit
zijn goal en voorkwam daarmee de ge-
lijkmaker. In de 25e minuut kreeg Loe-
nermark een penalty omdat Jeroen Tijs-
sen zijn tegenstander onreglementair
van het scoren weerhieldj|it leverde
hem dan ook een gele pren^^>. Marinho
Besselink wist de penalty echter goed in
te schatten en keerde fraai de inzet. Toch
was het binnen 2 minuten wel raak toen
Hugo van Ditshuizen zijn eigen keeper
verraste door de bal via zijr^fcie tegen de
touwen te werken. Het hogeTempo lever-
de aan beide kanten kansen op. Voor Vor-
den schoot Ronnie de Beus tweemaal te-
gen de Loenense doelman. Loenermark
had kort daarop pech dat een schot via
de arm van doelman Besselink op de
paal belandde. De ruststand was 1-1. Vor-
den begon de tweede helft wederom
goed en was het Rob Enzerink die na een
corner de bal ineens op de slof nam en
daarmee Vorden weer op voorsprong
bracht. Loenermark zette hierna weer
flink aan en in de 60e minuut stond er
weer een gelijke stand op het scorebord.
Een vrije trap werd door doelman Besse-
link losgelaten en de spits van Loener-
mark was er als de kippen bij om de 2-2
aan te tekenen. Hierna had Loenermark
zeker 2 keer een goede mogelijkheid op
de winst, maar doelman Besselink wist
zijn doel schoon te houden, l minuut
voor tijd kreeg Vorden de mogelijkheid
om 3 punten te pakken. Na een pass van
Rob Enzerink lobde Dennis Wentink
fraai de bal over de keeper, echter tegen
het houtwerk. De bal sprong terug het
veld in en de aanstormende Mark Sue-
ters schoot voor open doel het leder hoog
over. Gezien het spel en de kansen was
het gelijke spel terecht, maar gezien de
laatste kans was het jammer dat Vorden
2 punten liet liggen. Volgende week
speelt Vorden thuis tegen Vaassen.

Uitslagen
Loenermark l - Vorden l 2-2; Vorden 2 -
Grol 4 3-0; Vorden 3 - Eerb. Boys 4 2-3; KI.
Dochteren 2 - Vorden 4 4-3; Vorden 5 -
AZC 5 1-1; Be Quick 7-Vorden 6 6-2.

Programma 26 september
Brummen D2 - Vorden Dl; Vorden D2 -
Brummen D3; Vorden El - Warnsv. Boys
E2; Vorden E2 - Eefde El; Vorden E3 -
Erica '76 E2; Be Ojiick F2 - Vorden Fl;
Warnsv. Boys F5 - Vorden F3; Voorst Fl -
Vorden F2.
Vorden Al - Pax A2; Vorden Cl - Be Quick
Cl.

Zondag 27 september
Vorden l - Vaassen 1; Lochem 2 - Vorden
2; Zutphen 2 -Vorden 3; Vorden 4 - Grol 6;
de Hoven 4 - Vorden 5; Vorden 6 - Oeken
4.

KSH-S.V. Rato 4-2

Ratti moest afgelopen zondag tegen KSH.
Ondanks het feit dat KSH onderaan in de
competitie stond, was Ratti op zijn hoe
de. Van onderschatting was geen sprake.
Toch was het opnieuw de tegenstander
van Ratti die druk probeerde uit te oefe-
nen. Dit resulteerde in een aantal kans-
jes voor KSH. Toch kwam Ratti zelf ook
tot een aantal zeer redelijke kansen. De-
ze kansen werden echter niet benut. Het
was derhalve KSH dat de score opende.
De Ratti-defensie greep niet resoluut in,
evenals de keeper. Daarna bleef KSH
Ratti onder druk zetten. Wederom was
het niet voldoende ingrijpen aan de zijde
van Ratti. Daardoor kon een voorhoede
speler van KSH vrij inkoppen. Ondanks
de 2-0 achterstand bleef Ratti naar beho-
ren voetballen. Een goed uitgespeelde
kans werd benut door Jeroen Fleming
die in de korte hoek de keeper verraste.
De rust werd bereikt met 2-1.
Na de rust probeerde Ratti direct de ge
lijkmaker te forceren. Dit lukte dan ook.
Wederom was het Jeroen Fleming die na
een combinatie opnieuw de keeper van
KSH de bal liet nakijken. KSH wankelde
op dat moment. Echter de scheidsrechter
kwam hen te hulp. Een doelpunt dat
werd gescoord vanuit een buitenspelsitu-
atie werd, ondanks het vlaggen van Ro-
bert Bos, door de scheidsrechter goed ge
keurd. Opnieuw moest Ratti terug vech-
ten om in ieder geval een punt mee naar
huis te nemen. Er werd op scherp ge
speeld. Dit resulteerde nog in een drietal
gele kaarten. Voor Ratti kregen Erwin
Weenk en Reinier Hendriksen geel te
zien. Ratti probeerde via zo verzorgd mo-
gelij k voetbal een 3-3 stand te bereiken.
Het was echter KSH dat in de slotminu-
ten de eindstand van 4-2 op het bord liet
noteren.
Ondanks het verlies kon Ratti terug
ken op een goede wedstrijd. Een gelijk-
spel had de verhouding beter weergege
ven, maar helaas. Zondag moet Ratti
thuis aantreden tegen Fortuna W. Mis-
schien dat deze club zijn naam eer aan-
doet en wat geluk voor Ratti meeneemt.

Programma
Eefde 3 - Ratti 5; Zutphania BI - Ratti BI;
Ratti l - Fortuna W. 3; Erica '76 8 - Ratti 2;
Baakse Boys 4 - Ratti 3; Ratti 4 - AZC 7.

/ a a l v o e t b a l

Velocitas - Sp. Eihergen 7-1

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen
was op papier een hele lastige. Eibergen
is al jarenlang een geduchte tegenstan-
der wat overigens altijd mooie wedstrij-
den oplevert. Zo ook nu weer. Velocitas
begon iets te voorzichtig en dat werd ge
lijk door de tegenstander afgestraft. Na
de 0-1 ging het spel op en neer en redde
Gerrit Wenneker door goed keeperswerk
de thuisploeg een paar keer van een ver-
dere achterstand. Toch kwam Velocitas
voor rust op een 2-1 voorsprong. Dick
Smit tikte twee keer binnen uit evenveel
uitgespeelde kansen. De tweede helft gaf
een heel andere wedstrijd te zien.
Velocitas speelde een tempo hoger en dat
kon Eibergen niet meer bijbenen. Het
duurde zo'n tien minuten voordat dit in
doelpunten werd omgezet. Nadat Ronnie
de Beus twee keer de paal had geraakt,
lukte het Dennis Wentink wel om het
net te vinden. Zijn schot heeft de keeper
nooit gezien, waarschijnlijk alleen ge
hoord. Na deze treffer was het gebeurd
met het verzet van de tegenstander. Zelfs
met een man minder in het veld (Dennis
Wentink kreeg een tijdstraf van 2 minu-
ten) scoorde Velocitas, dat uiteindelijk
uitliep tot 7-1. Scores Velocitas: Dick Smit
2; Dennis Wentink 2; Rob Enzerink 1;
Erik Oldenhave 1; Jeroen Tijssen 1.
Vrijdag speelt Velocitas thuis in sporthal
't Jebbink tegen OBW uit Zevenaar.



Trekkers
2 x M F 35, MAN 28 pk, Guldner 35 pk, David
Brown 50 pk, Deutz 15 pk.
Smalspoor: Carraro 65 pk en 45 pk, Kubota
14, 17 en 19 pk met frontladers.

5 x Frontmaaiers
TORO 1,80 m benz.; 2 x 1,50 m benz.
Grevely 1,80 m diesel met cabine.
Bunton 2,5 m diesel 7 delig met cabine.

2 x Heftruck 1,5 t gas 2,5 t diesel.
15 KVA geluidsarm aggregaat en 5 x 1-5 KVA.
6 Houthakselaar 5-15 cm diesel 220 V benz.
en diesel. 3 Grondfrezen en Ploegen.
2 Minikraan. 2 Kleine Shovel.
Sleuvenfrees diesel. Rupstrekker.
3 Vatspuit. 3 Quad. 5 Veegmachine.
20 Zitmaaiers. 20 2 Wiel trekkers met werktui-
gen benz. en diesel frees, ploeg, veger enz.
45 Loopmaaiers. 5 Balkmaaiers.
Heteluchtkanon. Snoeicompressor compleet.
Motorzeisen. Kettingzagen. Bladblazers.
Motoren. Gebruikte onderdelen enz. enz. enz.

JÜÜJïL IN KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

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

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

NOTEER IN UW AGENDA
zaterdag 17 oktober om 19.00 uur

GROTE VEILING
t.b.v. gezamenlijke kerken

Zaal "de Herberg" te Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Hoe sneller een scherpte-afwijking gecorrigeerd
wordt hoe minder uw ogen belast worden.

Als RVO opticien kunnen wij deskundig uw ogen
meten en een goed glasadvies geven. Rodenstock

heeft hoogwaardige comfortabele multifocale glazen
Wij hebben een speciaal ontwikkelde presentatie

waarmee wij u helder kunnen adviseren welke van
de 4 comfort-factor glazen het beste voor u

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

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

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

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

Te koop:

beukerWeikenhout
door elkaar f 75,- per m9

gekloofd en gratis thuis bezorgd.

Tegen inlevering van deze bon f 1O,-
l korting per m3

n

^H^^^

KORMELINK
brillen en contactlenzen

(«0) •
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), telefoon (0575) 46 17 71

Zondag 27 september
koud-, warm- en
nagerechtenbuffet

ƒ27,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zondag 25 oktober
Koud-, warm- en nagerechtenbuffet f 27,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

WANDERS tel.(0575)441774

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra
in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

In de voedingsdienst in de Wehme hebben wij op korte termijn plaats voor:

Functie-omschrijving

Functie-eisen

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum

oproepkrachten m/v
: Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden die zich

in de voedingsdienst voordoen.

: Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten;
(werktijd dagelijks tussen 07.00 en 17.00 uur).
Collegiale instelling.

: O-urencontract.
: Oproepbasis.
: Zo spoedig mogelijk.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 28 september 1998 richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575) 55 73 02 en
vragen naar de heer E. van Proosdij, hoofd voeding.

kleurentelevisie

apaote-t 4,5 kg.-asgoed
temperatuurkiezer tot

90 graden Celciuswaterniveau-automaat
onbalance beveiliging

Compute
Teletekst
scart-aansluitmg

FWGIDAIRE FCF 115
VRIESKIST

regelbare thermostaat
laar

diverse
indicatielampies
inclusief
voorraadmand

IGNISAWL220
droger

cassettedeck
met High Speed
Dubbing
mcl. afstands-
bediening en
speakers
CD-speler

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

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

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

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

• opg*g*v*n typenummar? Aanb«*d<ng«n g»kton zolang de voorraad i



AUTORUIT
UK?

uw eigen risico*

Horse survival
Sportief en gezellig vermaak

voor actieve groepen.
Bij deze survival speelt behendigheid en teamgeest een belangrijke rol.
De horse survival, waarbij telkens twee of meerdere teams tegen elkaar

strijden, is een uitdagende activiteit voor jong en oud.
Opdrachten zowel met als zonder paard, Dus niemand buitenspel!

•* ^w» t < 1of een buffet is uw avond geslaagd
Reserveringen vanaf 20 personen.

Kerkstraat 11 Keijenborg. Tel. (0575) 4612 93

GlasCarage
specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 • 57 24 94,
10 jaar schriftelijke garantie, incl. unieke togukgarantie,

gratis* ster-reparatie (met kunstms)
RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS

NOTEER IN UW AGENDA

zaterdag 17 oktober om 19.00 uur

GROTE VEILING
tb.v. gezamenlijke kerken

Zaal "de Herberg" te Vorden

GEiMI iNl

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland, bij
besluit van 1 september 1998, nr. RE98.13037 goed-
keuring hebben onthouden aan het bestemmingsplan
"Herziening 1997-1 voorschriften plannen Buiten-
gebied".

Deze herziening betreft een wijziging van de gebruiks-
bepaling van de bestemmingsplannen Buitengebied
waarbij kleinschalig kamperen voor alle bouwpercelen
waar een woning aanwezig is wordt toegestaan en
beoogt verder een vrijstellingsbevoegdheid op te
nemen voor bebouwing ten behoeve van kleinschalig
kamperen waarbij de bebouwing uitsluitend op de
bouwpercelen is toegestaan en moet voldoen aan
bepaalde maatvoeringseisen.

Het besluit van gedeputeerde staten ligt met ingang van
donderdag 24 september 1998, gedurende zes weken,
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.

Tegen het besluit tot onthouding van goedkeuring kan
een ieder, gedurende de genoemde periode, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.

Vorden, 23 september 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

•uitslag verloting Floralia
21

316
8O1
959

24
533
811

1126

172
7O7
952

1460

De prijzen zijn af te halen bij mevr. Oosterink,
Het Gulik 15 te Vorden.

Tevens willen wij een ieder bedanken die ons
voor en met de tentoonstelling hebben geholpen
in het bijzonder de schooljeugd met het inzen-
den van hun stekplant

Restaurant

Kerkstraat 3
Vorden DE ROTONDE Tel. (0575)

55 15 19

Wij zoeken een paar vlotte

hulpkrachten/scholieren
voor bediening in het restaurant

en voor cafetaria/keuken.

Wisselende diensten op zaterdag
of zondag. Leeftijd vanaf 17 jaar

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

* ff Verf, behang, stoffen, raamdecoratie

TAPIJT

Creëer met D'imago tapijt een

warme en behaaglijke uitstraling.

En ervaar comfort waaraan geen

enkele andere harde vloer kan

tippen! De kwaliteiten en kleuren

van D'imago tapijt passen in elk interieur en

zijn voorbehandeld met Eco Clean.

De meeste vlekken gaan er zelfs na 24 uur

nog moeiteloos uit!

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

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON
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