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Asbest in slib Baakse Beek

Aannemersbedrijf Dusseldorp
is afgelopen vrijdag begonnen
met de asbestsanering in de
Baakse Beek. In totaal zullen de
werkzaamheden een tot twee
weken duren. Enkele weken ge-
leden zijn tijdens het saneren
van de bodem van de Baakse
Beek stukjes asbesthoudende
dakplaat uit het water gehaald.
Volgens Waterschap Rijn en IJs-
sel levert het asbest geen gevaar
op voor de volksgezondheid.

De waarschuwingsbordjes en de
hekken die langs de Baakse Beek

geplaatst zijn, doen het ergste ver-
moeden. Een woordvoerster van
waterschap Rijn en IJssel laat we
ten dat dergelijke maatregelen so-
wieso moeten worden genomen.
"Dat zijn de wettelijke regels en
voorschriften waar wij ons aan
moeten houden", aldus Elise Nijen-
huis. Gevaar voor de volksgezond-
heid is er volgens haar niet omdat
de asbest nog in het cement van de
dakplaat zit. "Bovendien is alles
nat waardoor er niets vrij kan
komen."

Het saneren van de bodem van het

eerste gedeelte tussen de Horster-
kamp en de Raadhuisstraat zit er
inmiddels op.

Het slib wat nu opgezogen wordt
op het traject van de Raadhuis-
straat naar de Rondweg zal op het
depot aan de Rondweg apart wor-
den opgeslagen. Ook worden er
monsters genomen. De bodemsa-
nering van de Baakse Beek wordt
in maart 2002 afgerond. Het slib
zal tot die tijd opgeslagen blijven
in het depot aan de Rondweg. De
ze tijd is nodig om het water uit
het slib te laten lopen.

Peuterspeelzaal "Ot en Sien"

Bestuur en de leiding van de
peuterspeelzaal "Ot en Sien"
waren zaterdagavond na afloop
van de Fancyfair, dat in het
teken stond van een Kabouter-
feest, hoogst tevreden.

Mede door het mooie weer een
goeie belangstelling en wat nog
belangrijker was, een goede op-
brengst. Het exacte bedrag is nog
niet bekend.

Wel is zeker dat er van het geld
nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor
de peuters gekocht kunnen worden.
Het bedrag zal dus toegevoegd
worden aan wat reeds is verzameld
tijdens het zilveren jubileum op
15 april jongstleden.

De fancyfair was bovenal een feest
voor de peuters. Tal van activitei-
ten die in het teken stonden van
kabouters. De directe omgeving

was dan ook omgetoverd in een
waar kabouterlandschap. Prachti-
ge houten paddestoelen, een reuze
vliegenzwam waar je zelfs in kon.

Kabouter Kwebbel die de gehele
dag kabouterverhaaltjes vertelde.
Men kon kabouterpannekoekjes
eten. Ponyrijden, het laten schmin-
ken en de draaimolen, kortom de
peuters genoten. En als kinderen
genieten, genieten ook de ouders!

Politiedistrict IJsselstreek
NIEUWE OPENINGSTIJDEN
BUREAITS CQ, SPREEKUUR-
LOKATIES

Om minder in de bureau's
aanwezig te hoeven zijn en
meer op straat tussen de
mensen (GGPZ) zijn de ope-
ningstijden van de diverse
bureau's aangepast.

Met ingang van l oktober 2000
zijn de nieuwe openingstijden
voor het teambureau Vorden en
de spreekuur lokaties als volgt:

TEAMBUREAU VORDEN
Maandag tot en met vrijdag
09.00 uur tot 13.00 uur (zaterdag
en zondag gesloten)

WARNSVELD
Maandag en vrijdag 13.00 uur

tot 17.00 uur (/aterdag en zon-
dag gesloten), iedere Ie dinsdag
van de maand var. 18.00 uur tot
20.00 uur (Burger/aken van het
gemeentehuis is dan ook open
voor het publiek).

STEENDKRHN
ledere woensdagmorgen van
(W .00 uur tol 12.00 mi i . De rest
van de week gesloten

Daarnaas t is het na tuur l i jk
a l t i jd mogelijk om telefonisch
een afspraak te maken met de
po l i t i e . Vanaf 27 september
2000 gaat het landelijk toe-
gangsnummer po l i t i e in 0900-
8844.
De politie van het team Vorden,
Warnsveld en Steenderen is
middels dit nummer dag en
nacht bereikbaar.

Jeugd "Sursum Corda"
verzorgt Limonade concert
Zaterdagmiddag 30 september
wordt er in het Dorpscentrum door
de jeugd van muziekvereniging
"Sursum Corda" een zogenaamd
limonadeconcert gegeven. Met an-
dere woorden de jeugd wil laten
zien en horen waartoe ze zoal op
muzikaal gebied in staat is. De
"limonade" heeft alles te maken
met het drankje dat de medewerkers
in de pauze c.q. na afloop krijgen
aangeboden!
Tijdens dit concert is er een optreden
van het Kabouter- en leerlingen-
orkest. Die zullen laten horen
waartoe zij in groepsverband in
staat zijn. Ook de minirettes heb-
ben een leuke show ingestudeerd
en zullen ook de blokfluitleerlingen

verschillende liedjes ten gehore
brengen. Hei programma word!
afgewisseld door de leerlingen op
trompet , klarinet , dwarsfluit en
saxofoon. Solistische optredens
maar ook worden er duo's en trio's
gevormd. Hoogtepunt van concert
is ongetwijfeld de overhandiging
van de cheque voor de aankoop
van 2 saxofoons voor de jeugdleden.
Door bemiddeling van assurantie-
kantoor Morde te Vorden, /ui len
vertegenwoordigers van het Monula
Gharity l ;und, de/e cheque over-
handigen, mu/.ikaal oml i j s t , hoe
kan het toepassender, door enkele
leden op saxofoon. Het concert
begint zaterdagmiddag. De toegang
is gratis (zie advertentie).

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag l oktober 10.00 uur ds. J. ter Ave s t uit Dieren. Israël/omlag
ge/.amenlijke dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l oktober 10.00 uur Israël/.ondag, gezamenlijke dienst in de
NKKerk. Ds. J. terAvest uit Dieren; 19.00 uur ds. J.R. Jonk uit Geesteren

R.K. kerk Vorden
Zondag l oktober 10.00 uur Eucharistieviering,

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 september 17.00 uur Woord/Gommuniedienst.
Zondag l oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
1-2 okt past. B. Broekman, Vierakker, telefoon (0575) 57 31 15.

Weekenddienst huisartsen
30 september/1 oktober dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
30 september/1 oktoberWA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 552253.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Stteekziekenhuis Het Spittaal, Oqyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afaeling 10.30-11.30, 15.30- 16,45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uuren 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 vrijdagvan 10,00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chcm. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)2992 98.

Ambujance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzpeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314^26140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Opst-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
InaWeustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y^Roeloft (0575) 441942. i l

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meldadrcs tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgenisgebouw: donderdag
15,15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtenmimmer 0900-2021210.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcjionenalannermg info/aanvraag bij de SWOV.
Tafehjixk'k-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
55 34 057
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05:
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 pf bij de SWOV. tel. 553405.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte Van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV.
Nieuwstad 32, tel, 553405:

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

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Fppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen per
week. Tel. 551537 na 19.00 uur

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Open Huis Dierenasiel
Bronsbergen. Zaterdag 30
september van 10.30 tot 16.00
uur met diverse demonstraties
en infomarkt.

• Te koop: aardbeien dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 12, Vor-
den, tel. 556408.

• Verse snijbloemen van ei-
gen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon-
nebloemen en andere snuiste-
rijen J. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend of
middag per week; 17,50 per
uur. 0575-451025 (Steende-
ren).

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boe-
kenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 551486/
551961/553081

• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Eerste drie les-
sen gratis; 3 x judorcak in
bruikleen. Sport- en gezond-
heidsstudio Vorden, Burg. Gal-
leestraat 67a, tel. 0575-554091,
0543-517467

• Maandag-, donderdag- of
vrijdagmiddag nog vrij? De
Wereldwinkel is nog op zoek
naar u. Voor info bel 554130

• Te koop: noten. Zelf rapen.
Zaterdag 30 september van 9-
12 uur. Huize Zelle, Ruurlose-
weg 92, Hengelo (Gld.)

• Te koop: BMW 316i Com-
pact 6-'94 128.000 km, benzi-
ne, donkergroen met. APK f
19.500,-. Tel. 0575-566217/06-
51094325

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per 14 dagen.
Tel. na 18.00 uur 0575-553690

• Nog een week langer wach-
ten, vindt u dat geen goed
idee. Wereldwinkel Vorden

• Gezocht: lerares Engels
voor privéles 3 pers. Tel. 0575-
464102

• Te koop: 11/2 ha mais Sym-
phony. Tel. 0575-552412

• Bloemschikcursus start in
oktober. Inlichtingen tel. 0575-
553248

• Gevraagd: tijdelijke hulp in
de huishouding van 15 okt.
t/m eind febr. 2001. 3 uur p.w.
Uren in overleg. Brieven onder
nr. V 31-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

RUNDERLAPPEN
1 kg 10,95

VARKENSLAPPEN
of BRAADSTUK

1 kg 6,95

BOERENGEHAKT ROLLADE
per stuk 3,95

POULET of HACHEEVLEES
500 gram 5,95

3 BOERENMETWORSTEN
8,95

Weekpakket vleeswaren

lOOgrBEENHAM 2,95

lOOgrONTBIJTSPEK 1,95

100 gr HAMWORST 1,65

Nu VOOR

Elke week op de marktin Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF

o 2 CYCLAMEN 10,00 Valeweide
O 10 WINTERVIOLEN 5,95 Bloemen en planten
$ 3 SIERKOLEN 10,00
* 2 BOSSEN BLOEMEN 9,95
0 1 gr. bos ROZEN a 20 st 9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Nieuwe oogst
Elstars 4 kg
De fijnste handperen
Doyenne du Comice 4 kg

5.00

Hollandse bloemkool l.50

•f 00
Grote ijsbergsla f •

T 98
•

Welkom bij

Anthony's
Country Store

Op vrijdag 6 oktober a.s. van 16.00 uur tot ± 20.00 uur willen wij
u graag verwelkomen in ons voormalige 'winkeltje', welke nu een
kompleet andere uitstraling heeft gekregen.
Een nieuwe naam met een verrassend assortiment o.a. Wax jassen,
Wax hats, Fleecetruien, Engelse country truien, laarzen, kado-
artikelen, voor elck wat wils.

Tot ziens bij Anthony's

Berty Schurink-Meenink
Floran en Ernst
Burg. Galleestraat 22
7251 EB Vorden

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
Woensdag 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 19.00 uur



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Michelle

Zij is geboren op vrijdag 22
september 2000 om 20.20 uur,
weegt 4340 gram en is 55 cm
lang.

Boudewijn, Wilma en
Denise Kortboyer

Brinkerhof 3
7251 WZ Vorden
Telefoon 0575-552687

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 21.30 uur

Een schreeuw,
Een traan,
Een lach,
Ons kind.

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

Twan
JAN-DERK

Twan is geboren op 22 sep-
tember 2000.

Kees en Winanda
Jansen-Beeftink

Het Elshof 4
7251 CB Vorden
Telefoon 0575-554080

2 september, de dag dat wij
ons 25-jarig huwelijksjubileum
vierden, was een geweldige
dag. Wij hebben ervan geno-
ten. Iedereen die, in welke
vorm dan ook, hieraan heeft
bijgedragen, willen wij van har-
te bedanken.

Berend en Tiny Koning

Vorden, september 2000

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
vader, grootvader en overgroot-
vader

LAMBERTUS HENDRIK
KRANENBARG

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Kranenbarg
Fam. Weustenenk

Ruurlo, september 2000

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De V(x>rst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilons) party 's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bmidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: ( 0 5 7 5 ) 5 ' i 5 i 5 4 / 5 1 3520
Fax: (0575) 51 35 05
l', muil: hutsdevoorst@unJversd.nl
www.hulsdevoont.nl

"Wij zijn Koos kwijt, wat zullen we hem missen, maar
zijn sporen zijn niet uit te wissen". Woorden uit het ge-
dicht van Pim, die hij uitsprak tijdens de herdenkings-
dienst bij het overlijden van

KOOS VAN WELZENIS

Zijn sporen, onze herinneringen en uw vele liefdevolle
tekenen van meeleven en meevoelen met ons verdriet
zijn steunpunten op de weg die we hebben te gaan.
Uw bijdragen voor het herinneringsboek zijn hartver-
warmend voor ons nu, zij zullen straks, als Kevin en
Claire groter zijn, een grote steun zijn om te herkennen
welk een fijn mens hun vader was.

Dank voor alles.

Nathalie en de kinderen,
De ouders in Nederland en Frankrijk,
Bram en Carla, Jantine en Henk,
Elisabeth en Jan en hun kinderen,
Gabriël en Laetitia.

Ruurlo, september 2000.

25-jarig jubileum
'In de Reep'n Vorden e.o.'

Dit heuglijke feit willen wij niet onopge-
merkt voorbij laten gaan.

U wordt dan ook 1 oktober 2000 van
harte uitgenodigd op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur bij Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Namens de jubileumcommissie,
In de Reep'n Vorden e.o.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
Telefoon (0575) 552928\ / ...•..-.• • • • .

Contactjes?
Hei cement tussen vraag en aanbod!

School- en Volksfeest
Varssel 2000
Vrijdag 29 september
13.30 uur: spelencircuit

voor de basisschooljeugd
19.15 uur: 'Lieve Vrouwenbeddestro'

blijspel door toneelgroep
VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop dansen
m.m.v. Duo Knetter

Zaterdag 30 september
inschrijving voor de vogels
opening Volksspelen

DANSFEEST

12.45 uur:
13.30 uur:

20.00 uur:

met muziek van

Real-Time

Loopt u zich
al warm voor ons

rundersehakt?
/— ^ JM— ̂  \ >

rundergehakt
1 kilo

gebraden spek,
gegrilde kipfilet,
schouderham,
(700 gr. per soort), samen

saucijzen,
700 gr.

rundvleessalade,
700 gr.

Griglia,
700 gr.

Cannelloni,
400 gr.

kalkoenrol Firenze,(
(kalkoenschnitzel,
Italiaanse groentemix,
kaas,katenspek), 100gr.

VlogmanKeurslager
Zütphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

VLAAI VAN DE WEEK:

Aardbeienvlaai f 10,-

* * * * *

Paddestoelbroodje f 0,75
* * * * *

Vlaaitjes per stuk f 1,50
diverse smaken

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem • Winterswijk

Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleidingen
Cursus Internet basis
(3 avonden)
- start woensdag 20 september
en woensdag 18 oktober
Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 22 september
- vrijdag 20 oktober
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 decemeber
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 28 september
- woensdag 11 oktober
- donderdag 9 november
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 6 oktober
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl
Prolink punt Nederland b.v.

Internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

partner van
8 A

• in.niii.nMna

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zütphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59



BULLETIN YORDEN

rfK

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Wethouder Henk Boogaard had vorige week een afspraak op het provin-
ciehuis in Arnhem. Ook moest hij aan het eind van de middag nog even
een cadeautje kopen in de binnenstad van Zutphen. En wat doen je dan?
Je pakt de trein. Goed voor het milieu en zeker net zo snel als de auto. Je
stapt namelijk midden in het centrum van de stad uit en je hoeft niet
eerst een parkeerplaats te zoeken.
Sinds anderhalfjaar wordt het openbaar vervoer in de Achterhoek ver-
zorgd door Syntus. Trein en bus sluiten naadloos op elkaar aan en het is
de bedoeling dat er vanaf de zomer van 2001 halfuursdienst komt op de
treintraject Zutphen-Winterswijk. Een uitbreiding van het dienstenpak-
ket dus! Verder zullen er over een jaar nieuwe dieseltreinen op dit traject
rijden. Deze treinen zijn voorzien van airconditioning en de vloer ligt op
dezelfde hoogte als het perron. Dat maakt de trein goed toegankelijk
voor mensen die slecht ter been zijn. Verder zijn de nieuwe Syntustrei-
nen minder belastend voor het milieu door het lagere brandstofverbruik
en de moderne geluidsarmere dieselmotoren.

OUWAANVRAAG

Plaats aanvrager
Ruurloseweg 38 J. Pasman

inhoud
bouwen schuur

datum ontvangst
19-09-2000

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

ERGUNNINGEN

BOUWEN
plaats

Almense-
weg 60

aanvrager inhoud vrijstelling

A.CJ. Viersen herstellen en aanpassen vloerafscheiding
landhuis Het Enzerinck

Vierakkerse- mts. Boerkamp-
straatweg 32, Arends
Vierakker

Lindeselaak J.F.M. Roording bouwen bergruimte
19, Wichmond

MONUMENTEN
plaats

Vierakkersestraat-
weg 33, Vierakker

aanvrager

R.K. Kerkbestuur
St. Willibrordus

MELDINGEN BOUWEN
plaats aanvrager

Christinalaan 15

SLOPEN
plaats

Almenseweg 60

Almenseweg 18

J.W. Kalfsterman

aanvrager

A.C.J. Viersen

mw. A.J. Lichtenberg-
Tolboom

inhoud

vervangen zinken roevendak
door een met bitumen
afgedekt dak

inhoud

bouwen bergruimte

inhoud

slopen asbest-dakbeschot

slopen garage

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.

ERBOUW BOERDERIJ NIJIANDWEG 3 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
verbouwen van een boerderij op het perceel Nijlandweg 3 te Vorden, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, no. 1490; Het bouwplan ligt
met ingang van donderdag 28 september tot en met woensdag 25 okto-
ber 2000 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die perio-
de schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

AVÏ
• A

ET MILIEUBEHEER /
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.25 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuurs-
recht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrek-
king vergunning in het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-
bied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt
gedurende de openingstijden.

met ingang van 29 september tot en met 12 oktober 2000, ter inzage het
ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de heer W.D. Breuker, Almen-
seweg 58, 7251 HS Vorden, op 6 juli 1982 verleende vergunning inge-
volge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrij f inclusief opslag van
gasflessen, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L,
nummer 304, adres inrichting: Almenseweg 58 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning ambtshalve in te trek-
ken, omdat sedert circa 5 jaar geen dieren meer worden gehouden, geen
opslag van gasflessen plaatsvindt en geen milieuvergunningsplichtige
activiteiten meer worden uitgeoefend.

Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 13 ok-
tober 2000.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJE-
MEULENBROEK

Wethouder Mulderije is op 28 september en 12 en 19 oktober 2000 niet
in de gelegenheid spreekuur te houden. U kunt natuurlijk altijd bellen
voor een afspraak met de wethouder.

ERZIENING STREEKPLAN GELDERLAND 1996

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang
van 25 september tot en met 23 oktober 2000, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt de door Provinciale Staten op 12 september
2000 vastgestelde tweede partiële herziening van het Streekplan Gelder-
land 1996.

Deze herziening heeft betrekking op de regeling beëindiging veehoude-
rijtakken, het 'ruimte voor ruimte'-beleid.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bedenkin-
gen indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,6800
GX Arnhem.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

Schoonmaak- en
Schoorsteen veeg bed rijf

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



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

Graan jenever 1,0 itr
Jenever 1,0 itr
Zachte borrel 1,0 itr
Vieux 1,0 itr
Citroen brandewijn 1,0 itr
Bessen jenever 1,0 itr
Beerenburg 1,0 itr
Kruidenbitter 0,7 itr

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169

Slijterij-wijnhandel

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Nu met

50 GRATIS
ROCKS

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Gezocht:

5O mensen
die serieus hun gewicht

willen beheersen.

Bei Marian
Tel. (0544) 46 41 64

Aanbiedingen geldig van 25-09-00 t/m 07-10-00

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Waor 's Astra eigenlijk?". Irma kek eu zusken Petra an of den wel zol
wetn waor de hond was. "Oh, hee zal wel in de kokken liggen". Ze
gingen wieter met 't spelletjen waor ze met tegange waarn. 't Duurn
neet lange of Irma zei:" 'k Gao toch effen kiekn, 'k had um staks toch
motu zien liggen". "Och, iej altied met ow hond, den lop jao nooit
weg", "k Doe 't toch".

"Zie wel, hee's weg", kwam Irma metene weerumme. "Hoe kan dat
now, de deurn zit allemaole op slot" "Now, kiek zelf maor , hee is t'r
neet". "Dan zal e wel buutn veur de deure liggen". Maor buutn veur
de deure lei e ok neet. Dat eur dat now net mos oaverkommen now
vader en moeder nao een feesjen waarn. Petra begon now ok wel deur
te kriegn dat 't menens was. Met eur beiden begonnen ze te zuukn.
En maor roepn van "Astra.Astra"

"Meschien is e biej de Hietkamps binnen of biej Maotman, daor
kump e ok wel 's". Maor die hadn ok gin hond eheurd of ezeen. Dan
maor wieter de buurte deur. Op 't leste leepn ze met zo'n man of vief-
tiene nao 'n hond te zuukn. Maor 't was allemaole 'n zwatn met 'n
witn. Gin hond te zien. De buurte begon 't zo zuutjesan ok wel te
gleuvn en Irma en Petra zaogen 't ok neet meer zitn.

"Lao'w vader maor 's opbeln, wet iej 't nummer?". "Dat zuuk ik wel
op". Zo gezeg ,zo edaon. "Tillefoon veur Potterman " wier d'r umme
eroepn. Moeder natuurlijk metene in paniek "Wat zol d'r toch ge
beurd wean, 't huus in brand of 'n oaverval". Maor vader Potterman
bleef t'r nogal kalm onder. Die beide dochters leepn maor zo neet in
twee gravens tegelieke. Too hee deur de tillefoon 't van de hond heurn
ging um een lech op. Den hond zat altied graag in 'n auto. Zol e
soms?. Hee op 'n draf nao buutn.

Hee dei de kofferbak los en daor zat 'n hond en kek um an of e zeg-
gen wol:"Wat mo'j?".
Potterman kreeg 't deur hoe de hond daor kwam. Too hee de bood-
schappen uut de koffer had e haald had e den neet drek dichte eda-
on en was de hond , den altied graag in 'n auto zat, d'r in e sprongen.
Hee had naoderhand 'n dekkel achteloos dichte egooid en naans nao
ekekn. Zo ko'j een mooien trammelant kriegn met 'n hond, biej ons
in d'n Achterhoek.

H.Leestman.

Dameskoor
Vordens Dameskoor koos voor
haar jaarlijks reisje ditmaal het
Brabantse land. Zo werd in Eersel
het streekmuseum "De Acht Zalig-
heden" bezocht. Na de koffietafel
werd er onder leiding van een gids
een smokkelroute gereden. Het
reisje werd afgesloten met een
buffet in camping "De Kleine
Steege" in Wichmond.

P.V. Vorden
Voor de P.V. Vorden stond als af-
sluiting van het seizoen een
vlucht vanaf Roodeschool op het
programma. Smederij Oldenhave
had voor de winnaar een premie
van 50 gulden in het vooruitzicht
gesteld. De duiven van Herman
Eykelkamp bleken in goede vorm.
Dat bleek uiteindelijk duidelijk uit
de uitslag.
H. Eykelkamp l, 2,12,13,15,17; W.
Oldenhave 3; T. Wesselink 4, 9, 14;
J. Meyer 5, 18; A. en A. Winkels 6,
16; C. Bruinsma 7, 10, 11, 20; H.
Porsman 8,19.

Vorden verliest
hengelwedstrijd
van Hengelo
Zondag werd de jaarlijkse hengel-
wedstrijd gehouden tussen "De
Snoekbaars" uit Vorden en de Hen-
gelose visvereniging. Dit keer was
de organisatie in Vordense handen.
Er werd gevist in de Berkel bij
Zwiep. De in totaal 25 deelnemers
vingen 12.450 gram vis te weten
Hengelo 8770 gram en Vorden
3680 gram.

De uitslag was als volgt: l J. Meyer,
Hengelo 6100 gram; 2 H. Golstein,
Vorden 1250; 3 D. Weustenenk,
Vorden 1170; 4 J. Hulshof, Hengelo
1150; 5 A Golstein, Vorden 680 gram.

voor uw

wandelvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren k'.

Voixlen, /utphensewen 26
telefoon: OS7V5S82.V7

Hengelo, K.i.idlHii.sstr.uil 21
telefoon: (VS7S-55.SVIO

Steenderen, IJurg. SmiLstr.iat 21
telefoon: 0575-558105

SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehnie
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(M.B.v.O.) Gymnastiek, Sport en
Spel, Volksdansen en zwemmen.

27 Bridgeclub B/R: Dorpscentrum

28 PCOB: 'Weer en Natuur'

28 HVG dorp Vorden: samen met
HVG Linde

28 Volksdansen, org. De Wikke

30 Sursum Corda: limonadecon-
cert in het Dorpscentrum

Collecte Dierenbescherming
start op 2 oktober
Vrijwilligers van de afdeling
Zutphen e.o. van de Dierenbe-
scherming gaan vanaf 2 okto-
ber weer van huis tot huis in de
gemeenten Brummen, Gorssel,
Lochem, Steenderen, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en het
dorp Voorst om te collecteren.

De opbrengst van de jaarlijkse col-
lecte is voor de lokale Dierenbe-
scherming een belangrijke bron
van inkomsten. Dit jaar komt de
inhoud van de collectebussen ten
goede aan de opvang, verzorging
en medische behandeling van
zwerfdieren in Dierentehuis 'De
Brombergen', aan castratie en ste

rilisatie van zwerfkatten en aan
het regionale inspectiewerk. Ook
zal de nieuwe Dierenambulance
van de Dierenbescherming, die
sinds kort in Zutphen en omge-
ving rijdt, ermee gesteund wor-
den.
De Dierenbescherming Zutphen
e.o. is nog dringend op zoek naar
enthousiaste dierenvrienden die
in de week van maandag 2 tot en
met zaterdag 7 oktober willen col-
lecteren in een van de genoemde
plaatsen. Men kan zich hiervoor
telefonisch aanmelden bij de coör-
dinator van deze collecte, Diny te
Velthuis (0575-553114). De mini-
mum leeftijd is 16 jaar.



Voetbal

VORDEN - DINXPERLO 1-1
Vorden en Dinxperlo hebben af-
gelopen zondag in een matige
wedstrijd de punten verdeeld.
De eerste helft was er sprake
van een licht overwicht voor
Dinxperlo en Vorden was de
tweede helft de sterkere en had
kansen op de volle winst.
Vorden begon de wedstrijd met
Wentink en Visser op de bank en
Erik Oldenhave moest wegens een
blessure verstek laten gaan. Met
name in de eerste fase van de wed-
strijd was het middenveld van Vor-
den niet in haar beste doen. Veel
balverlies en foute passes leidden
er toe, dat Dinxperlo met name op
de helft van Vorden voetbalde.
Ook zij wisten zich geen kansen te
creëren. Aan de kansen voor Dinx-
perlo ging in de regel een foute
passé of terugspeelbal aan vooraf.
Hoevers moest reddend optreden
toen de spits van Dinxperlo oog in
oog kwam te staan, met de goalie,
na een foute terugspeelbal.
Dinxperlo kwam op voorsprong,
nadat Hoevers zwaar werd gehin-
derd en hij de bal niet onder con-
trole kreeg 0-1. Op slag van rust
kreeg Vorden de mogelijkheid de
stand weer gelijk te trekken, want
de goedleidende scheidsrechter
kende vanwege een handsbal een
strafschop toe. Sandor Verkijk
schoot de bal te zacht in en keeper
Obbink kon het schot keren. In de
tweede helft kwam Vorden met
Wentink in de spits beter uit de
startblokken. Het zette meer druk
op de bal en had in Wentink een
goed aanspeelpunt. Er werd van
achteruit beter opgebouwd en Vor-
den had meer balbezit. Vorden
hoopte op nog een strafschop toen
Wentink in de diepte werd aange-
speeld en de keeper de bal liet
gaan, maar wel Dennis Wentink
blokkeerde. In de 60e minuut
werd Visser in de ploeg gebracht
en hij bracht meer vaart in het
spel. Dinxperlo kwam nog nauwe-
lijks aan aanvallen toe. In de 75e
minuut trok Dennis Wentink met
een fraaie kopbal de stand weer in
evenwicht 1-1. Even later was het
Visser die met een boogbal de
keeper probeerde te verassen,
doch hij kon de bal nog juist uit
het doel werken. Vorden zette
Dinxperlo zwaar onder druk,
maar het kon geen doelpunt force-
ren. In de slotfase soleerde Visser
door de verdediging en zijn voor-
zet werd door Wentink van dicht-
bij ingeschoten, maar de keeper
stond op de goede plek. Gelet op
het spel in de tweede helft had
Vorden misschien wat meer ver-
dient, maar mag tevreden zijn met
de ene punt.

UITSLAGEN 23/24 SEPTEMBER
Vorden Dl-ABS D l 5-3
Vorden D2 - Alm en Dl 4-2
Vorden D3 - WHCZ D5 5-2
Brummen El -Vorden El 17-0
Vorden E2 - Erica E3 6-1
Zutphania E2 - Vorden E3 2-1
Vorden Fl - WHCZ El 6-1
AZC F3 - Vorden F2 1-19
Vorden F3 - Zutphania Fl 1-1
Vorden F4 - Be Quick F3 12-0
Vorden F5 - AZC F4 5-2

Vorden Al - Loenermark Al 8-1
Vorden BI - Oeken BI 2A
Vorden Cl - Steenderen Cl 0-14

Vorden l - Dinxperlo l 1-1
Vorden 2 - PAX 3 4-1
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 2 1-1
Varsseveld 6 - Vorden 4 1-6
Ruurlo 10 -Vorden 5 1-5

PROGRAMMA W VORDEN
30 september ƒ l oktober
Schalkhaar Dl -Vorden Dl; Warns-
veldse Boys D3 -Vorden D2; Vorden
El - AZC E2; Eefde E2 - Vorden E2;
Vorden E2 - Zutphania E2; Be
Quick Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Warnsveldse Boys F2; Voorst Fl -
Vorden F3; Zutphen Fl -Vorden F4;
SCS Fl - Vorden F5; Vorden Al -
AZC Al; Vorden BI - WHCZ B2; Vor-
den Cl - Beekbergen Cl

Vios B. l -Vorden 1; Witkampers 2
- Vorden 2; ABS 3 - Vorden 3; Vor-
den 4 - Reunie 5; Vorden 5 - Veld-
hoek 1.

RATTI
RATTI l - ELSWEIDE l
Na vorige week niet in actie te zijn
geweest (Ratti was vrij doordat SCS
zich had teruggetrokken), kon Rat-
ti de goede lijn doortrekken. Els-
weide is echter een geduchte te-
genstander en stonden dan ook 2e
in de competitie. Omdat men nog
nimmer tegen elkaar had ge-
speeld, ging Ratti het duel in om
in ieder geval niet te verliezen.
Het initiatief werd echter door
Ratti uit handen gegeven en Els-
weide kon gaan aanvallen. Dit le-
verde geen reële kansen op. Ratti
kon via kleine kansjes soms iets te-
rugdoen. Halverwege de eerste
helft kreeg Ratti een vrije trap, net
even buiten het zestienmeterge-
bied. Elsweide was nog bezig de
zaak te organiseren toen Richard
ten Pas snel de vrije trap nam. Os-
car Overbeek ronde vervolgens be-
heerst af. Dat was eigenlijk ook het
enige wapenfeit van Ratti de eer-
ste helft. Elsweide wist zich ook
geen raad met de kansen, dus 1-0
met de rust.

De thee leek Ratti niet echt wak-
ker te hebben gehouden. Elsweide
zette de hele 2e helft druk op de
Ratti-zijde. Door goed te blijven
doorvechten bleef Ratti met 1-0
voor staan. Elsweide kreeg nog een
strafschop, maar ook die werd niet
benut. Erik van de Kamp hield zijn
doel schoon. Goed doorzetten van
de rechtsbuiten van Elsweide le-
verde uiteindelijk de, terechte, ge-
lijkmaker op. Het was te laat voor
Elsweide om ook de overwinning
naar zich toe te trekken. Ondanks
het mindere spel van Ratti werd
het punt binnengeloosd.

PROGRAMMA RATTI
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
Ratti 5 - Grolse Boys 2; Ratti Bi -
Klein Dochteren B2; WSV C6 - Rat-
ti Cl.

ZONDAG l OKTOBER
Anadolu '90 l - Ratti 1; Ratti 2 - Ei-
bergen 4; Socii 5 - Ratti 3; Ratti 4 -
Reunie 7.

SOCII
UITSLAGEN
Voorwaarts Tw. A2 - Socii Al \A\
Eerbeekse Boys C2 - Socii Cl 0-2;
Drempt E - Socii El 10-0; Zeddam E
- Socii E2 9-1; Socii F - Concordia
Wehl F 1-11.

Socii 2 - Hoven 2 7-3; Socii 3 - Brum-
men 3 3-1; Brummen - Socii 4 8-3.

PROGRAMMA
Socii Cl - Loendemark C2; Socii Hl
- Keyenburgse Boys El; Socii E2 -
Doetinchem E; Baakse Boys F - So-
cii F..
Elsweide l - Socii 1; Epse 3 - Socii 2;
Erica '76 - Socii 3; Socii 4 - PAX 7;
Socii 5 - Ratti 3.

Zondag l oktober de mooiste rij-
tuigen van Nederland in Vorden
en Ned. Bonds-kampioenschappen
klassementsrij den

Bridgen

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitsl. woensdag 20 september

Groep A:
l v Alphen/Warnaar 63%; 2 mv/hr
Führi Snethlage 56.3%; 3 v Burk/
Hendriks 55.7%.

Groep B:
l Bouman/v Manen 58.5%; 2 de
Jonge/v d Berg 57.8%; 3 Klaasen/
Mouwen.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 18 sept.

Groep A:
l dames v. Burk/Hendriks 63.8%; 2
echtpaar Wullink 62.5%; 3 hr.
Bergman/mv. Walter Kilian 57.5%.

Groep B:
1 dames Jansen/Reindsen 64.6%;
2 echtpaar Koekkoek 61.3%; 3 dames
Vreeman/Beek 60.0%.

In verband met haar zilveren
jubileum heeft de Vordense
Aanspanning "In de Reep'n"
van de Nederlandse Bond van
Verenigingen van het Aange-
spannen Paard, de eervolle op-
dracht gekregen om zondag l
oktober de Nederlandse kam-
pioenschappen in Vorden te
organiseren.

Op 13 augustus is er tijdens de
Kastelenrit in Vorden met "au-
thentiek gerij" ook een klasse-
mentsrit gehouden.
Uit twee van zulke klassements-
ritten waar men 50 of meer pun-
ten heeft gescoord, wordt men
uitgenodigd om mee te doen aan
de Nederlandse kampioenschap-
pen.

Slechts 16 rijtuigen hebben dit
aantal punten gehaald en komen
dan ook zondag l oktober naar
Vorden om de strijd aan te bin-
den om het Nederlands kam-
pioenschap. Dus kan het publiek
genieten, wat de rijtuigen be-
treft, van "het neusje van de
zalm".

De jury, bestaande uit P.de Boer,
Giekerk; E.Eshuis, Reutum en
P.W.van Kesteren, Egmond be-
gint zondagmorgen nabij kasteel
Vorden, reeds met de jurering.

De aanspanningen zullen dan
rond het rozenpark bij het kas-
teel rijden.

De jury beoordeelt dan onder
meer de conditie van het paard,
het hoefbeslag, de tuiage, en het
rijtuig. Zo moet ook de kleding
in overeenstemming zijn met de
aanspanning. Ook zal de jury
"en route" de wijze van rijden
nog eens onder de loupe nemen.

Er zijn in totaal zes rubrieken te
weten de rubriek "Stads en
dienstrijtuigen"; rubriek "Sport-
rijtuigen"; rubriek "Streek- Plat-
telands- Jachtrijtuigen"; rubriek
"Park en familierijtuigen"; ru-
briek "Reis en transportrijtui-
gen" en de rubriek "Bedrijfsvoer-
tuigen".

Daarna vertrekken de deelne-
mers vanaf kasteel Vorden (ge-
meentehuis) voor het eerste ge-
deelte, een rit over een afstand
van 12,5 kilometer. De route ziet
er als volgt uit: linksaf de Hor-
sterkamp- rechts Prins Clau-
slaan- linkas Beatrixlaan- Rechts
van Vollenhovenlaan- links Sta-
ringstraat- rechts Nieuwstad-
links Deldenseweg- voorrangs-
weg oversteken- rechts Ham-
minkweg- links Deldensebroek-
weg- links ochtendstop bij de fa-
milie Groot Enzerink- oprit afrij-
den- rechts Deldenseweg- rechts
Hilverinkweg- voorrangsweg
oversteken- rechts Lindeseweg-
links Kostedeweg- links Schutte-
straat- links achteringang kasteel
Vorden.

Tijdens de lunchpauze zal de
boerendansgroep "De Knup-
duukskes" een optreden verzor-
gen. De middagrit ziet er als
volgt uit: rechts de Horsterkamp-
Stationsweg- links Burgemeester
Galleestraat- rechts Almenseweg-
rechts Oude Zutphenseweg-
links Galgengoorweg- links La-
renseweg- links Enzerinkweg-
links Heyendaalseweg- links Al-
menseweg- rechts oprit kasteel
Den Bramel- rechts Almenseweg-
rechts Burgemeester Gallee-
straat- links Dorpsstraat- rechts
de Horsterkamp- links oprit kas-
teel Vorden.

De aanspanningen zullen tussen
14.00 en 14.30 uur de Dorpsstraat
passeren.
Het defile vindt om 14.30 uur
plaats met aansluitend de prijs-
uitreiking. Bij slecht weer komt
het defile te vervallen en zal de
prijsuitreiking plaats vinden in
de tent op het kasteelterrein. Jo-
han Norde, voorzitter van "In de
Reep'n": "Voor ons een hele eer
deze bondskampioenschappen
te mogen organiseren. Echter
zonder de geldelijke steun van
een aantal sponsors is dit echter
niet mogelijk".

Aansluitend aan deze nationale
kampioenschappen geeft het be-
stuur van "In de Reep'n" ter gele-
genheid van haar 25-jarig be-
staan een receptie in Hotel Bak-
ker.

Milieuwethouder H. Boogaard
over Van der Valk en De Groot:
'Het is veel te veel opgeblazen'
Na de ingezonden brieven van
de afgelopen weken in Week-
blad Contact over slibopslag-
bedrijf Van der Valk en De
Groot vond milieuwethouder
H. Boogaard het tijd worden
om te reageren. "Het is alle-
maal veel te veel opgeblazen.
Het lijkt nu net alsof wij de
grootste stankproducent van
Nederland binnenhalen, ter-
wijl het om activiteiten gaat
die vroeger gewoon door het
gemeentelijke reinigingsbe-
drijf werden gedaan", aldus de
wethouder.

Begin augustus werd er in de
raadszaal van het gemeentehuis
een hoorzitting gehouden van de
Commissie voor Behandeling en
Bezwaren Beroepschriften.

Op de agenda stond de bouwver-
gunning die de gemeente Vorden
heeft verleend aan slibopslagbe-
drijf Van der Valk en De Groot uit
Waalwijk.

Diverse omwonenden hadden be-
zwaar aangetekend omdat ze vre-
zen dat de vestiging van het be-
drijf veel stof- en stankoverlast
met zich meebrengt.

Volgens milieuwethouder H.
Boogaard is ten onrechte de in-
druk ontstaan dat de stankover-
last centraal zou staan bij de
hoorzitting.
"Daar ging het op die ochtend
helemaal niet om. De hoorzit-

ting was enkel bedoeld om de
kijken of wij als gemeente de
juiste regels hebben doorlopen
bij het afgeven van de bouwver-
gunning. Het ging die zitting
dus puur om de procedure en
niet over de vraag of het bedrijf
nu wel of geen stankoverlast ver-
oorzaakt."

Over de mogelijke stankoverlast is
wethouder H. Boogaard heel dui-
delijk. "De indruk is ontstaan dat
Van der Valk en De Groot een slib-
opslagplaats in Vorden wil vesti-
gen. Maar dat is dus niet zo. Ei-
genlijk doet het bedrijf niet veel
anders dan wat het gemeentelijke
reinigingsbedrijf vroeger deed:
namelijk het doorspoelen van rio-
len. In grote plaatsen zoals Arn-
hem worden dergelijke zaken nog
door het gemeentelijke reini-
gingsbedrijf uitgevoerd maar in
kleinere gemeenten is dit in de
loop van de tijd uitbesteed aan be-
drijven als Dusseldorp uit Lich-
tenvoorde en Van de Valk en De
Groot".

Volgens wethouder Boogaard
wordt het zand dat uit de riolen
wordt gehaald tijdelijk opgesla-
gen op de locatie die Van der Valk
en De Groot in Vorden wil ope-
nen.

"Het zand komt op een grote
plaat te liggen en nadat het is uit-
gelekt gaat het naar een zandver-
werker in Zutphen", zo legt hij
uit. Boogaard geeft toe dat er ook

wel slib in het zand kan zitten.

"Maar dan gaat het slechts om
een heel klein percentage". Sa-
men het wethouder Mulderije is
de heer Boogaard in Waalwijk we-
zen kijken bij Van der Valk en De
Groot.

"Aangezien de activiteiten in Vor-
den van heel andere aard zijn,
hebben we ook een kijkje geno-
men op een vergelijkbaar ge-
meentelijk depot in Nijmegen en
recentelijk ben ik zelf bij een be-
drijf in Vlissingen geweest. Zowel
in Nijmegen als in Vlissingen viel
het mij gewoon op dat je bijna
niets rook. Je moet echt op een
paar meter afstand van de opslag-
plek komen wil je iets ruiken."

De Commissie voor Behandeling
en Bezwaren Beroepschriften
heeft nog geen uitspraak gedaan
over de verleende bouwvergun-
ning aan Van der Valk en De
Groot.
Als er geen procedurefouten bij
de bouwvergunning zijn gemaakt
betekent dit nog niet dat het
Waalwijkse bedrijfin Vorden aan
de slag kan.

Bij de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de rechtbank kunnen
de bezwaarmakers nog in beroep
gaan en mochten ze daar in het
ongelijk worden gesteld dan be-
hoort het aanvragen van een
schorsing via de Raad van State al-
tijd nog tot de mogelijkheid.



the place tor party peopte
KERKSTRAAT6GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Kaliber
ilLStoeetBand
TrainhancL

EiiCiéShow Band
Major League

INLEVEREN LANDBOUWFOLIE
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie

in te leveren.

Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen

Wanneer In de maanden oktober en november 2000,
op werkdagen van 's morgens 08.00 uur
tot 's middags 16.30 uur

Wat Het materiaal mag uitsluitend bestaan uit zwarte
landbouwfolie en kunstmest- en voederzakken

HOe * Het materiaal dient bezemschoon te zijn
* Het materiaal dient gebundeld te worden aangeboden tot een

maximumgewicht van 15 kg per bundel

KOSten f 20,00 per m3 inclusief BTW ó contant te voldoen
(minimum factuurbedrag f 20,00)

Voor meer info
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v.
Telefoon (0544) 39 55 55

Friends

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren ?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

Willy's
Boetiek

wil bij deze alle klanten
van de afgelopen 15 jaar

bedanken.

HOME

N
De behangcollectie

bestaat uitsluitend uit-

uni's in de meest

actuele kleurgroepen

die overeenkomen met

de verfcollectie van

D'imago. De kracht van

101 Uni Colors is dat u

kiest voor de kwaliteit

die bij u past. U kunt

deze naar hartelust

combineren met uw

D'imago verf, stoffen

en tapijt. Deze nieuwe

D'imago collectie biedt

een oplossing voor

iedereen!

leuwüan D'
l UNICODÖRS

deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

DHZ-verf • Prof-verf • Raamdecoratie • Behang • Gordijnstoffen • Vloerbedekking

Jansen & gal
autoschadebedriif I

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

roem
BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

leesbril op sterkte
vanaf ƒ98,- iuweher j opticien

VORDEN



Sueters sponsort Ideurwedstrijd
Floralia Vorden

Floralia wil firma Sueters hartelijk
bedanken voor het sponseren van

de kleurwedstrijd. De kinderen
hebben op 18 september hun prijs

in ontvangst genomen.

Verweijmeren/Kruip
Ned. Kampioen zijspanrace

Afgelopen weekend werd in As-
sen de laatste wedstrijd verre-
den meetellend voor het Neder-
lands Kampioenschap. Er wa-
ren 4 zijspancombinaties die in
deze wedstrijd Ned. Kampioen
konden worden.

Op zaterdag werd in de training
een 3e plaats geklokt voor Verwe
ij meren/Kruip.

Na een hele t i jd op een 3e plaats in
de wedstrijd te hebben gereden in
gevecht met de broers Steenber-
gen wisten Wim en Koen zich later
in de wedstrijd naar een 2e plek te
rijden.

Op deze plek kwamen ze uiteinde-
lijk ook over de finish voorafge-
gaan door vader en zoon van Gils,
die met ruime voorsprong wisten

te winnen. De 2e plaats was voor
Wim en Koen genoeg om Neder-
lands Kampioen te worden.

Heren gefeliciteerd!

Wie Wim en Koen nog wil zien rij-
den: aankomend weekend rijden
ze hun laatste race van dit seizoen
op het Belgische circuit van Spa-
Francorchamps.

Collecte Dierenbescherming start op
2 oktober
Vrijwilligers van de afdeling
Zutphen e.o. van de Dierenbe-
scherming gaan vanaf 2 okto-
ber weer van huis tot huis in de
gemeenten Brummen, Gorssel,
Lochem, Steenderen, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en het
dorp Voorst om te collecteren.

De opbrengst van de jaarlijkse col-
lecte is voor de lokale Dierenbe
scherming een belangrijke bron
van inkomsten. Dit jaar komt de

inhoud van de collectebussen ten
goede aan de opvang, verzorging
en medische behandeling van
zwerfdieren in Dierentehuis 'De
Brombergen', aan castratie en ste
rilisatie van zwerfkatten en aan
het regionale inspectiewerk.

Ook zal de nieuwe Dierenambu-
lance van de Dierenbescherming,
die sinds kort in Zutphen en om-
geving rijdt, ermee gesteund wor-
den.

De Dierenbescherming Zutphen
e.o. is nog dringend op zoek naar
enthousiaste dierenvrienden die
in de week van maandag 2 tot en
met zaterdag 7 oktober willen col-
lecteren in een van de genoemde
plaatsen.

Men kan zich hiervoor telefonisch
aanmelden bij de coördinator van
deze collecte, Diny te Velthuis
(0575-553114). De minimum leef-
tijd is 16 j aar.

"Beeldjes maken geeft
voldoening"
Dat vakantievieren niet alleen
bruin bakken in de zon is, maar
dat sommige vacantiegangers
ook graag iets om handen wil-
len hebben, bewezen de open
dagen die beeldhoudster Anne-
marie Willemsen onlangs hield.

Zij heeft sinds een jaar in een ge
deelte van een boerenschuur aan
de Schuttestraat 8 te Vorden een
atelier met de prachtige naam
"Hemel en Aarde". Hier maakt zij
beelden in hout, steen en brons.

Daarnaast organiseert zij ook cur-
sussen, workshops en doet zij mee
aan kunstmarkten. De zojuist ge
memoreerde "open atelierdagen"
hielden in dat belangstellenden
ter plekke een beeldje konden ma-
ken. Zo kwamen er iedere vrijdag
onder meer toeristen, campinggas-
ten en zomaar mensen uit de om-
geving naar haar toe. Vanaf 13 jaar
tot "ver" in de zeventig.

Aan het eind van de dag alom blij-

de gezichten. Mevr. Annemarie
Willemsen: "Sommigen wisten
s'morgens bij wijze van spreken
nog helemaal niet wat "steen"
was, terwijl ze 's avonds met een
beeldje naar huis gingen. En dat
geeft voldoening". Annemarie Wil-
lemsen is ook zelf weer volop aan
het werk. Er is de afgelopen maan-
den veel van haar werken verkocht,
dus is aanvulling broodnodig.

In het najaar biedt "Hemel en Aar-
de" opnieuw de mogelijkheid tot
het volgen van cursussen. Er is
keuze uit beeldhouwen in hout en
steenbewerken. Naast het bewer-
ken van zachte steen met raspen,
is het ook mogelijk om in hardere
steen te hakken. Aan de cursussen
kan zowel door beginners als ge
vorderden worden meegedaan. Er
wordt gewerkt in groepen van
maximaal 5 personen. De cursus
bestaat uit tien lessen.

Voor informatie en aanmelding
kan men bellen 06 -10081892.

Mevr. Riek Schagen
Werken van de Vordense kun-
stenares mevr. Riek Schagen
zijn vanaf heden tot en met 30
oktober aanstaande te bezichti-
gen in theater "De Lampegat"
in Veenendaal.

De officiële opening van de ten-
toonstelling door Wim Jansen,

vindt zaterdagmiddag 30 septem-
ber plaats. Pianiste Adeline Stu-
benrouch verzorgt de muzikale
omlijsting. Behalve schilderijen
van Riek Schagen zijn er ook bron-
zen beelden van Henny Wouters te
bewonderen. De tentoonstelling is
op de werkdagen geopend en op
zaterdag.

Deco Home ... presenteert
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Voor de tweede keer dit jaar
komt er een nieuwe behangcol-
lectie van D'imago uit.

Wederom is deze collectie zeer
vooruitstrevend. Dit keer wordt
het accent van D'imago niet weer-
gegeven in de dessins van het be
hang, maar in de inhoud en het
kleurgebruik van de collectie. De
collectie is verdeeld in 10 verschil-
lende kwaliteiten behang, zowel
vlies, vinyl als papier in diverse
druktechnieken en verschillende
gewichten. Deze collectie bestaat
uitsluitend uit uni's in de meest
actuele kleurgroepen welke uiter-
aard overeenkomen met de verf-

collectie van D'imago. De kracht
van deze collectie is dan ook dat
men de keuze kan maken voor die
kwaliteit die men past en deze
naar hartelust kan combineren
met de D'imago verf, gordijnstof-
fen en tapijt. En wie denkt dat uni
behang saai is heeft het mis; de
leukste effecten worden bereikt
door het behang horizontaal of
verticaal aan te brengen in ver-
schillende kleuren en verschillen-
de kwaliteiten. Kortom; de inhoud
van de collectie is zo divers dat
men eigenlijk eens een kijkje moet
gaan nemen bij Deco Home Harm-
sen in Hengelo Gld. (zie adverten-
tie).

Welkoop en Dierendag
Op woensdagmiddag 4 oktober,
Dierendag, zijn kinderen uit
Vorden en omgeving weer van
harte welkom bij de Welkoop
aan de Stationsweg 16. 's Mid-
dags kunnen zij gratis een huif-
karrit maken.

Bovendien kan er pony gereden
worden op het Welkoop terrein. In
verband met de te verwachten
drukte, kan men vanaf donderdag
28 september a.s. in de Welkoop
winkel kaartjes halen, welke recht
geven op deelname aan de huift
karrit. Zie advertentie elders in dit
blad. Bovendien ontvangt elke
klant op woensdag 4 oktober, bij
bestelling van tenminste ƒ 10,00
aan diervoeders of dierbenodigd-
heden, geheel gratis een leuke leg-
puzzel (zolang de voorraad strekt).

Men hoeft echter niet alleen in
verband met dierendag naar Wel-
koop, er zijn nog voldoende ande
re redenen om de winkel te bezoe
ken. Wat te denken van de geheel

nieuwe collectie winterkleding. Er
zijn weer prachtige truien, flecce
jassen, thermohemden, jacks en
parka's binnen. Zie hiervoor ook
de folder die deze week in de bus
valt.

Verder zijn er weer allerlei bloem-
schik benodigdheden in het assor-
timent opgenomen. Behalve oase
en strokransen in verschillende
vormen en groottes, vindt men
weer verse tillandsia, plakken mos
en rendiermos. En ... de bloembol-
len zijn er weer, wil men in het
voorjaar genieten van tulpen, kro-
kussen, hyacinten en dergelijke,
plant ze dan nu!

Maar voordat het voorjaar begint
krijgt men eerst nog herfst en win-
ter, lekker bij de kachel. Misschien
wel bij een van de kachels van Zi-
bro Kamin, de verplaatsbare ka-
chel waarbij geen schoorsteen no-
dig is. Interesse, kom dan op 14 ok-
tober naar onze demonstratiedag
(zie contact week 41).
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Witte bollen
O halen O betalen

Elke donderdag

5 broden vanaf
Diverse soorten vlaaien

vraag er naar in de winkel

SPAAR
bij de Echte Bakker voor

luxe badkamertextiel

Er kan er maar één de echte zijn.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUMCORDA
VORDEN

Op zaterdag 30 september a.s.
in het Dorpscentrum
Aanvang 14.00 uur m.m.v.:

* De blokfluitgroep
* De leerlingminirettes
* Het leerlingenorkest
* Jeugdige solisten
* Kabouterorkest
Muziek maken bij Sursum Corda dat wil ik ook

Toegan9
gratis

Voor de kinderen:
Op woensdag 4 oktober a.s.

ter gelegenheid van dierendag
tussen 14.00 uur en 17.00 uur

huifkarrit
Kaartjes gratis af te halen
vanaf 28 september bij:

V.O.F. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 7251 EM Vorden

uw adviseur
Bram Lammers

Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 19 39, fax (0575) 55 21 61

INC.AüGROEP

Gevraagd voor ons bedrijf in Doetinchem:

hulp bij
schoonmaakwerkzaamheden

maandag t/m vrijdag,
2,5 uur per dag.

Inlichtingen de Heurne 25, Hengelo (G)
Telefoon (0575) 46 38 88

er z n
eigen wens

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800-02305 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Uitslag verloting Floralia
12

656
796

1047

252
756
849

1226

572
759
879

1249

De prijzen zijn af te halen bij mevr. Oosterink,
Het G ui ik 15 te Vorden.

Tevens willen wij een ieder bedanken die ons
voor en met de tentoonstelling hebben geholpen.

veelal te combineren ..
CHINESE KOOL per kilo
heertijk zoet..
DOYENNE DU COMICE
HANDPEREN
IVkkiio

uit de tropische zon!
MANCO'S
per stuk

198

heerlijk nieuw!!!
OOSTERSE RAUWKOST
200 gram

versgesneden
PAKSOI
500 gram

in de wok of watjang!
OOSTERSE
ROERBAK GROENTE O O ft
500 gram «fcTO

Heerlijke maaltijd van uw échte groenteman
JAVAANSE RISOTTO &
JAVAANSE BALLETJES 700
per portie / ^ "

Voor een stukje SFEER gaat u naar ... !!

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 39

PESTEN
Hun leven iütfll liel. l).i»elijks. Dooi , ,,lle-.i V D i ieo jx le lien

\vei lv i ienieis wi uden i;e|)esi. een i > | > «Ie lien ei IIMII; l lei kei U n in v

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKK VOLKSCiK/ONDHKID

GRATIS INFOBROCHURES: bel NFGV (030) 297 11 97 of schrijf naar
NFGV, postbus $103,3502JCUtrechtoUnfoerrt8v.nl Internet: www.nfgv.nl

oogstrelend

Konstante kwaliteit leveren
is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde

apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer
aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is

daarvan het resultaat in het
besef dat wii voorop willen

blijven lopen voor de kwaliteit
van uw drukwerk.

Wii zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 557378 - E-mail: info@waevers.nl - ISDN 557370
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Geboortekaarten

het oog

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

CERTIFICAATHOUDER
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DRUKKERIJ
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH -- POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLIK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
7261 DA HUURLO RABO RUURLO 3567-14-448 ONTWERPEN / DRUKWERK ADVERTENTIES WEEKBLAD CONTACT

GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10. 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251



Topmerk-weken
De Toppertjes dag

9.98

PAMPERS
2 pakken naar keuze van 75,90 voor 5692

6.19

WOODBRIDGE WIJNEN
fleS 0,75 It, 3 halen 50,97 " 2 betalen 33;98

ROBIJN FIJNWAS
0,75 It, 3 halen 29,37 - 2 betalen

58

GOLDEN KRAKELING KOEKEN
3 pakken nu 5.'00

AH GOUDSE KAZEN
4,- korting per kg
bij 500 gram Suske en Wiske lepel gratis t.w.v.

95

Openingstijden:
maandag il m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

Blanke teakhouten meubelen

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis "»"*•***,
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Beuseker installatiebedrijf
"Vadertje tijd" heeft de jaren weggetikt,

van werken in ons klantengericht bedrijf.
Jaren waarin u voor ons heel veel heeft betekend,

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen.

Onze monteurs, die u zo bekend zijn,
blijven hun diensten in uw regio uitvoeren.

Vanaf 1 oktober
onder de naam

Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon (0575) 55 26 27

GROOTS IN MODE, KLEIN IN PRIJS

Ae herfstcollectie is binnen
o.a.
* Kinderspijkerbroeken vanaf

* Kinder t-shirts vanaf

* Kinderfleece

* Kindertruien vanaf

* Herenblouse 29?5
 2v0or

* Herentruien vanaf

* Fleecetruien en vesten vanaf

Tevens Damescollectie t/m maat 52

Waar???

Dl
Zutphenseweg 1a • Vorden

EEN
BETER
MILIEU
BEGINT

BIT
JEZELF

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

KA
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0579552039

Postbus 115
72,">0 AC Yonlrn
Tel.: (0575) r>f> ().r> ( ) l )
Fax: (o.r)7r>) r>r> (>,-> (, i-

Vrijwillige medewerker
Streekradio Achterhoek FM very.orgt programma s

voor Vorden, Ruurlo « % n omstreken.

\Vr /ockm er nog ren aanlal collega's hij die
interesse hebben in een van de volgende

werkzaamheden:

Techniek
Sport & nieuwsverslaggever

Locatie werkzaamheden

Meld je nu aan als vrijwillige medewerker, want
radio maken is leuk.

Vorden & omgeving
Fm 105,4 kabel 87.5

Ruurlo & omgeving Mariënvelde
Fin 107.1 kabel 87.5 Kabel %,\

Voor meer informatie orer Achterhoek A)U, kijk dun op
www4tcfaterhoekfm.nl



HUURDERSVERENIGING

MEDE-l m w m mum m*F mam:<; • ; \

DELING

De Huurdersvereniging
HengeloA/örden

houdt haar

op donderdag 5 oktober 2000
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3

te Hengelo (Gld.) aanvang 19.30 uur

Een persoonlijke uitnodiging is verstuurd

Wilt u ook spoorzoeken?

Sporen in het Landschap

Provincie Gelderland steunt
gemeentelijke projecten
landschapsbeheer
De provincie Gelderland heeft
49 subsidies toegekend aan ge-
meentelijke projecten land-
schapsbeheer. In totaal heeft de
provincie hiervoor een bedrag
van ruim 1,5 miljoen beschik-
baar gesteld.

Het geld is vooral bedoeld voor het
wegwerken van achterstallig on-
derhoud, aanleg en herstel van
landschapselementen zoals hout-
wallen, singels en kleine natuur-
terreinen van particulieren en ag-
rariërs. De subsidies komen uit de
subsidieverordening Vernieuwing
Landelijk Gebied 1998. Dit fonds is
ingesteld omdat de provincie veel
waarde hecht aan een goed beheer
van onder andere natuur, bos en
landschap.

GEMEENTEN COÖRDINEREN
De gemeente vervult bij de uitvoe-
ring van de projecten een centrale
rol. Een aanvraag moet daarom bij
de gemeente worden ingediend.
Een gemeentelijke landschaps-
coördinator behandelt de aanvra-
gen. Inmiddels hebben 63 ge-
meenten een landschapscoördina-
tor aangesteld. De aanvragen wor-
den projectmatig behandeld.
Met een gemeentelijk project
wordt uitvoering gegeven aan het
landschapsbeleidsplan. Het pro-
ject dient bij voorkeur te passen in
een thema waardoor de objecten
elkaar in betekenis versterken.
Thema's kunnen zijn het verbete-
ren van het landschap in een deel-
gebied van de gemeente of het
vormgeven van een ecologische
verbindingszone.
Een aantal gemeenten werkt al als
het loket voor particulier initiatief
op het gebied van natuur en land-
schap. Ideeën worden uitgewerkt
en afstemming wordt bereikt met
de verschillende subsidienten van

gemeente, provincie en rijk. Ver-
enigingen voor Agrarisch natuur-
beheer hebben in een aantal ge
vallen bij het ontwikkelen van
plannen een stimulerende rol.
Ook zijn zij in een aantal gevallen
de uitvoerders. Daarnaast zijn
werkvoorzieningsschappen, aan-
nemers, vrijwilligersgroepen en
particuliere eigenaren actief in
het landschapsbeheer.

SUBSIDIEREGELING EN
-VOORWAARDEN
De subsidieregeling is bedoeld als
eenmalige bijdrage waarmee het
landschapsbeheer een impuls
krijgt. Van de eigenaar wordt ver-
wacht dat hij of zij het element de
komende jaren zal onderhouden.
Knotwilgen, poelen, erfbeplantin-
gen, houtwallen, bosjes, steilran-
den, heggen, overhoekjes, enz. bui-
ten de bebouwde kom kunnen zo
worden aangepakt en/of aange-
legd. De provincie heeft een be-
drag van f 1.585.000,- beschikbaar
voor natuur en landschapsherstel.
De provincie draagt voor 75% van
de aanvaardbare projectkosten bij,
met een maximum van f 100.000,-
per project per jaar. De gemeente
legt zelf 25% bij. In bepaalde geval-
len wordt daarnaast van de eige-
naar een kleine bijdrage verwacht.
Samen met de gemeentelijke bij-
drage, de eigen bijdrage van de ei-
genaren, en andere co-fmancierin-
gen, wordt in het komende win-
terseizoen voor ruim 2 miljoen
gulden aan landschapsbeheer uit-
gevoerd.
Een commissie van deskundigen
adviseert Gedeputeerde Staten
over toekenning of afwijzing van
de subsidieaanvragen en over de
hoogte van toe te kennen subsidie.
Hiertoe zijn alle aanvragen zorg-
vuldig beoordeeld en tegen elkaar
afgewogen. Belangrijke criteria

waren de urgentie van onderhoud
of herstel en de waarde of kwets-
baarheid van het landschap.

ONDER ANDERE DE VOLGEN-
DE PROJECTEN KREGEN HIER-
DOOR EEN FINANCIËLE BIJ-
DRAGE VAN DE PROVINCIE:
- Poelenaanleg in de Achterhoek

voor de kalmsalamander en
boomkikker;

- Poelenaanleg in het IJsselge-
bied voor de zeer bedreigde
knoflookpad. Vanuit het soor-
tenbeleid is 70.000 extra uitge-
trokken voor aanleg van poelen
met bijbehorende landbiotoop,
conform het soortenbescher-
mingsplan voor deze soorten.
Het geld is verdeeld over de ge-
meenten Borculo, Gorssel,
Hummelo en Keppel, Lichten-
voorde, Ruurlo, Voorst en Zel-
hem;

- Onderhoud aan hakhoutwallen
in de Achterhoek, Graafschap
en Veluwe;

- Nieuwe aanleg van houtsingels
op diverse plaatsen in Gelder-
land;

- Onderhoud en aanleg van erf1

beplantingen op diverse plaat-
sen in Gelderland, in bijvoor-
beeld Culemborg, Druten en
Duiven;

- Aanleg van landschappelijke
elementen binnen de ecologi-
sche verbindingszones in de ge
meenten Hummelo en Keppel,
Wijchen, Gorssel, Gendringen,
Bergh en Steenderen;

- Achterstallig onderhoud aan
knotwilgen;

- Renovatie van hoogstamboom-
gaarden in onder andere de ge
meenten Buren en Duiven;

- Achterstallig onderhoud en re
novatie van heggen in de uiter-
waarden van onder andere de
gemeente Rheden.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
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Landschapsbeheer Gelderland
organiseert dit jaar een prijs-
vraag waarbij mensen cultuur-
historische elementen in het
landschap kunen nomineren.
Daarnaast is er ook, in samen-
werking met het Geldersch
Oudheidkundig contact, een
cursus opgezet voor mensen
die meer willen weten over cul-
tuurhistorische elementen in
het landschap en de manier
waarop je ze kunt behouden.

WAT ZIJN CULTUURHISTORI-
SCHE RESTEN IN HET LAND-
SCHAP?
Onze voorouders hebben in de
loop van eeuwen op verschillende
manieren het Nederlandse land-
schap naar hun hand gezet. Er is
bijna geen stukje Nederland waar
onze voorouders hun sporen niet
hebben achtergelaten. Deze spo-
ren in het landschap zijn cultuur-
historische resten die allemaal
hun eigen verhaal vertellen. Zo
vertelt het landschap ons iets over
de manier waarop onze voorou-
ders het land naar hun hand pro-
beerden te zetten om de kost te
verdienen en soms zelfs hun vege
lijf te redden. Er werden dijken
aangelegd en terpen opgeworpen
ter bescherming tegen het water.
Veengebieden werden ontgonnen,
vloeivelden werden aangelegd om
de akker ste verrijken met het
vruchtbare slib van beken. Land-
bouwpercelen werden verrijkt
met potstalmest en op die manier
in de loop van eeuwen met tien-
tallen centimeters verhoogd. Ook
de akkertjes die onze prehistori-
sche voorvaderen bewerkten zijn
nog hier en daar in het landschap
terug te vinden (celtic fields). Door
de per streek verschillende boerde-
rijtypen en schuren en de verschil-
lende erfïndelingen drukten onze
voorouders een stempel op het
landschap in de verschillende re
gio's. Ook zijn er cultuurhistori-
sche resten in het landschap te
vinden die ons iets vertellen over
de conflicten waarmee onze voor-
ouders te maken hadden en de
manier waarop ze het eigen terri-
torium door het aanleggen van
schansen, rondelen, landweren,
etc. probeerden te beschermen.

Het landschap vertelt ons ook iets
over de manier waarop onze voor-
ouders zich voortbewogen door
het landschap, langs kerkenpaden
dears door de velden, langs jaag-
paden, langs rivieren en kanalen,
langs oude handelsroutes, etc. De
manier waarop onze voorouders
hun doden toevertrouwden aan de
aarde zijn ook in het landschap te-
rug te vinden. Denk daarbij aan
grafheuvels, urnenvelden, be-
graafplaatsen. Kortom op elk ter-
rein van het leven hebben onze
voorouders sporen nagelaten in
het landschap. Al deze menselijke
sporen in het landschap noemen
we cultuurhistorische resten.

BEHOUD EN BEHEER
Landschapsbeheer Gelderland wil
graag dat een aantal van deze spo-
ren in ons landschap bewaard blij-
ven. "Je kunt uiteraard niet alles
bewaren, want dan is het eind
zoek en dan kan onze generatie
niet op haar beurt haar stempel op
het landschap drukken. Maar er
zijn gewoon een aantal zaken die
er uit springen, die zo karakteris-
tiek en waardevol zijn voor een be-
paalde regio of gemeente dat het
absoluut die moeite waard is om
het te bewaren". Aldus Jan Hui-
dink, directeur van Landschapsbe-
heer Gelderland. "Die resten ma-
ken het de moeite waard om op
pad te gaan, te fietsen of te wan-
delen. Landschapsbeheer Gelder-
land streeft naar een evenwichtig
landschap waarin ruimte is voor
schoonheid, voor natuur voor cul-
tuurhistorie en voor de mensen
die er in wonen, werken en recre-
eren".

PRIJSVRAAG
Omdat Landschapsbeheer Gelder-
land graag wil dat mensen zich re-
aliseren dat er allerlei sporen in
het landschap zijn en zij dit besef
graag willen koppelen aan daad-
werkelijk behoud en beheer van
een aantal van deze sporen, heeft
ze dit jaar onder andere een prijs-
vraag georganiseerd, waarbij men-
sen aan de hand van een deelna-
meformulier kunnen aangeven
welk specifiek cultuurhistorisch
element in het landschap zij de
moeite waard vinden om te bewa-
ren. De drie er meest uitsprigende
objecten ontvangen dankzij de
steun die Landschapsbeheer Gel-
derland ontvangt van de Nationa-
le Postcodeloterij een geldbedrag
van f 5.000,= met daarnaast daad-
werkelijke ondersteuning van
Landschapsbeheer Gelderland. Tot
eind september kunnen mensen
nog deelnameformulieren instu-
ren. Daarna zal een deskundige ju-
ry een keuze maken.

CURSUS "SPOREN IN HET
LANDSCHAP"
Naast deze prijsvraag organiseert
Landschapsbeheer Gelderland in
samenwerking met het Geldersch
Oudheidkundig contact ook een
cursus "Sporen in het landschap".
Iedereen die daarin geïnteresseerd
is en mogelijk zelf als vrijwilliger
in de toekomst zijn of haar steen-
tje wil bijdragen aan behoud en
beheer van deze sporen, is van har-
te uitgenodigd deel te nemen aan
de cursus. De eerste cursus op dit
terrein wordt gegeven in der regio
Achterhoek. Er zal tijdens deze
cursus extra aandacht zijn voor
aarden vestingwerken, zoals "De
Schans" in Bredevoort.
Voor meer informatie en aan mel-
ding kan men terecht bij: Land-
schapsbeheer Gelderland, tel. 026-
3537444 of Gelders Oudheidkun-
dig Contact, Postbus 4040, 7200 BA
Zutphen.

Carrière-ontwikkeling
voor agrarische vrouwen
GLTO Advies organiseert 2 cur-
sussen carrière-ontwikkeling
voor agrarische vrouwen. In de-
ze cursus van 4 ochtenden krij-
gen de deelneemsters zicht op
hun wensen en kwaliteiten

Aan de orde komen vragen als:
keuze voor loondienst of starten
met een eigen bedrijf of een nieu-
we tak op het eigen bedrijf? Tellen
vroegere opleiding, werkervaring,
gevolgde cursussen, ervaring in ge
zin, huishouding, vrijwilligers-
werk etc. daarbij mee? Ook andere
factoren die voor ieder verschil-
lend een rol kunnen spelen ko-
men aan de orde: de combinatie
met gezin en bedrijf, eisen en wen-

sen ten aanzien van werk en werk-
gever. Met deze kennis kunnen
deelneemsters vervolgstappen
voor hun carrière bepalen.
De cursus is bedoeld voor vrouwen
tussen 35 en 50 jaar. Er worden 2
cursussen georganiseerd: op 4
donderdagochtenden, start 12 ok-
tober in het GLTO kantoor te
Deventer en op dinsdagochtenden
vanaf 24 oktober in het GLTO-kan-
toor te Zelhem.
Geïnteresseerden die niet aan één
van deze twee cursussen kunnen
deelnemen, kunnen zich ook aan-
melden. Men kan zich uiterlijk 2
oktober aanmelden bij het Infor-
matiecentrum van GLTO; tel. 0570-
662888.



Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

mode-
koopje
dames
pantalon
stretch
met omslag
mt. 34 - 40

39?!

week 39-00
aanbiedingen
geldig t/m
8 oktober

AKMOWORKS
blouse
ruit
mt. 104-176

normaal
v.a. 25,00

PERSIVAL
broek
corduroy
mt. 92-152

[FASHION

VREEMAN MODE
Jfarfscn

VERKOOPSHOW
Donderdag 28 september

Vrijdag 29 september

Het adres voor:
* Japonnen

* Overgooiers
* Gillettepakjes
* Winterjacks

* Loden mantels (kort en lang model)

Ondanks de renovatie aan de Lochemseweg
zijn we goed bereikbaar!!!

Geurtje Vreeman en José Rakkert
Lochemseweg 120, Harfsen, tel. (0573) 43 12 02

Compleet
ROLLUIKEN
programma
• geluids- en warmte-isolatie

• inbraakpreventie

• naast een aantal standaardkleuren

leverbaar in alle RAL kleuren

• optimaal bedieningsgemak door bv.

draadloze schakelaars, tijdschakelklok,

afstandsbediening

• ook de speciale VELUX rolluiken

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461425

De onbegrensde mogelijkheden van Sierbestrating
KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

Sierbestrating biedt meer mogelijkheden dan u wellicht denkt. Bij BouwCenter HCI

kunt u met uw eigen ogen zien welke mogelijkheden Sierbestrating biedt voor een

fraaie inrichting van iedere tuin. In onze outdoor-showroom vindt een uitgebreid

overzicht van de vele soorten Sierbestrating met tal van creatieve oplossingen.
BouwCenter HCI, voor een sfeervol buitenleven.

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom:
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl . vrijdag koopavond 19.00- 21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl zaterdag 10.00 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uur BouwCenter. HCI



Volop genieten bij
modeshows Visser Mode
Ook dit najaar konden dames,
heren en kinderen weer genie-
ten van een drietal modeshows
bij Visser Mode in Vorden.

De eerste show was de trendshow
met daarin vooral veel aandacht
aan de jonge merken zoals Sand-

1 wich, Part Two, Bandolera, Street
One, Cecil, Love, Cottonfield en
Bad Boys. Hierin zagen we veel
kleur (lila, aubergine, turquoise).
In de seniorenshow kwamen het
vooral de merken zoals Franken-
walder, Weber, Roberto Sarto, For
Fellows, Melka, Traffic, enz. aan

bod. Ook hierin is er gewerkt met
kleurcontrasten. Als laatste show
was er de speciale kindermode-
show, waar maar liefst 10 hoofd-
rolspelers de stoere en kleurrijke
kleding showden van o.a. Rags,
Salty Dog, Bird Dog en Locker. Vis-
ser Mode in Vorden heeft met deze
3 shows laten zien dat zij alles in
huis heeft voor dames, heren en
kinderen.
Voor diegene die niet naar deze
shows konden komen is beslist de
moeite waard om te komen kijken
wat Visser Mode in Vorden dit na-
jaar te bieden heeft.

Open Huis op
dierenasiel
'De Bronsbergen'
Op zaterdag 30 september houdt
het dierentehuis 'De Bronsbergen'
Open Huis. Het dierentehuis, ge
vestigd aan de Bronsbergen 10 in
Zutphen, is voor deze gelegenheid

geopend. Er staan tal van activitei-
ten op stapel. Er worden diverse
demonstraties gegeven en er is een
info-markt. Ook voor kinderen
worden er leuke activiteiten geor-
ganiseerd.
Net als vorig jaar zullen ruim hon-
derd asiels in heel Nederland mee
doen aan de elfde editie van de
landelijke Open Asiel dag, waaron-
der ook dierentehuis 'De Brons-

bergen'. Het asieldier staat 30 sep-
tember natuurlijk in het middel-
punt van de belangstelling. Verder
wordt er gedurende de dag een
aantrekkelijk programma georga-
niseerd. Zo kunt u bijvoorbeeld
een kijkje nemen in de gloednieu-
we dierenambulance, die sinds
kort in Zutphen en omgeving
rijdt. De honden en hun baasjes
van de kynologenclub Brummen
zullen aan het einde van de och-
tend een aantal demonstraties 'fly-
ball' geven. Ook wordt een demon-
stratie gegeven van het tatoeëren
of chippen van huisdieren. Parti-
culieren kunnen hun hond of kat
daarbij ter plekke met korting la-
ten tatoeëren of chippen. Een vak-
kundige hondentrimster zal laten
zien hoe het trimmen van honden
in zij n werk gaat.
Ook voor kinderen is er deze dag
veel te beleven. Ze kunnen bijvoor-
beeld geschminkt worden, en be
antwoordt de Zutphense dieren-
arts Barendrecht vragen van kin-
deren.
Op de doorlopende info-markt kan
men kennismaken met de activi-
teiten van de Dierenbescherming,
Kids for Animals, de Stichting
'Vrienden van de Bronsbergen' en
Papegaaienopvang Papagayo.
Kortom, een leuk en informatief
dagje uit voor jong en oud. Tot
ziens op zaterdag 30 september op
'De Bronsbergen'! (Zie adverten-
tie).

PKV Nieuws
Uitslag Jongdierendag gehouden
op 16 september 2000 bij Fam.
Sloëtjes aan de Schuttestraat.
Hoenders: Mooiste grote hoen:
Vorwerk van E.H. Ruesink. Mooste
grote hoen op l na: Wyandotte van
H. Berenpas. Mooiste dwerghoen:
Amrocks van H.J. Pardijs. Mooiste
dwerghoen op l na: Orpington van
B.J. v. Dijke.
Sierduiven: Mooiste sierduif:
Arab. Trommelduif van W. Riet-
man. Mooiste sierduif op l na:
Pauwstaart van mevr. Zevenhoe
ken.
Konijnen: Mooiste grote rassen:
Lotharingen van J. Roording. Mooi-
ste grote rassen op l na: Franse
Hangoor van J.F.H. Dekkers. Mooi-
ste midden rassen: Alaska van H.
Pardijs. Mooiste midden rassen op
l na: Nieuw Zeelander rood van H.

Gosselink. Mooiste kleine rassen:
Hollander van T.H. Janssen: Mooi-
ste kleine rassen op l na: Tan van
L. Jansen. Mooiste dwergrassen:
Ned. Hangoordwerg van J. Mar-
tens. Mooiste dwergrassen op l na:
Kleurdwerg van H. Gubbels. Mooi-
ste dier van de jeugd: Hollander
van Saskia Looman. Totaal win-
naar konijnen: Hollander van T.H.
Janssen.

VERDERE UITSLAGEN
Grote hoenders: Twents hoen:
DJ. Lijftogt IxG, IxZG; Lakenvel-
der: E.H. Ruesink 2xG, IxZG; Wy-
andotte: H. Berenpas 2xG, IxZG;
Barnevelder: M. Klein Bramel 2xG;
Vorwerk: E.H. Ruesink IxG, IxF;
Appenzeller spitskuif: H. v. Olst
2xG.
Dwerghoenders: Doornikse Kriel:
H. v. Olst IxG; Orpington: B.J. van
Dijke 2xZG, 2xF; Wyandotte: H. Be
renpas IxG, IxZG; Amrocks: H.J.
Pardijs 4xG, 2xZG, 2xF.
Sierduiven: Pauwstaart: M.D. Ze
venhoeken 3xG, IxZG; Arab. trom-
melduif: W Rietman 6xG, 4xZG;
Temeschbur. Schee.: H.J. Pardijs
IxZG.
Konijnen: Vlaamse Reus: J. Lense
link 2xG, IxZG; Gr. Lotharingen J.J.
Roording IxZG, IxF; Mevr. Borg-
man 3xG, 3xZG, IxF; C J. Willem-
sen 2xZG; Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers 3xZG, IxF; R. Bruinsma
IxG, 7xZG; D. Kuiper IxG, 2xZG;
Nieuw Zeelander zwart:W.H.
Braakhekke IxG; ieuw Zeelander
wit: H. Verstege 4xZG; W.H. Braak-
hekke 3xG; M. Boersbroek 2xZG,
2xF; Californian: H. Verstege 4xZG;
Gele van Bourgondië: W. Boersma
IxG, 3xZG, IxF; Wener: H.W. Sloët-
jes 2xG, 3xZG; Nieuw Zeelander
rood: EJ. Kamperman IxG, 3xZG;
G. Lenselink 3xG, IxZG; H. Gosse
link IxZG, 3xF; H. Rietman 3xG,
IxZG; S.G. 't Beeckland IxG; Alas-
ka: H. Pardijs 2xZG, 2xF; Rex: M.G.
Lijftogt IxG, IxZG, IxF; Angora:
Comb. 't Wolletje IxG, 4xZG, 2xF;
Tan: L. Jansen 2xZG, 2xF; Hollan-
der: B.J. Looman IxZG; K. Hiet-
brink 6xG, 2xZG; T.H.Janssen 6xG,
3xZG, 4xF; Saskia Looman 3xG,
3xZG; T. Zevenhoeken 2xG, IxF;
Klein Zilver: T.H. Janssen IxG,
3xZG; Rus: E.J. Huurnink 2xG: Ned.
Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers IxG,
4xZG; J. Martens 2xG, 2xZG, IxF;
S.G. 't Beeckland IxZG; Kleur-
dwerg: G.J. Bierhof IxG, 2xZG; H.
Gubbels 2xG, 5xZG.

Wigwam Sueters wordt
Top l Toys!
Met ingang van september 2000
zal Wigwam Sueters in Vorden
Top l Toys gaan heten. Top l
Toys is een internationale speel-
goedketen met vestigingen in
Nederland, België en Frankrijk.
In Nederland zullen vanaf sep-
tember ruim 300 Top l Toys
winkels te vinden zijn.

Voor de klanten zal de verande
ring in eerste instantie zichtbaar
zijn aan de buitenkant van het
pand en aan de folders die uitge
geven worden. "Vanzelfsprekend
kunnen onze klanten blijven reke

nen op ons advies en onze service.
Doodat we echter onderdeel gaan
uitmaken van een grotere interna-
tionale speelgoedketen kunnen
we nog scherpere prijzen en betere
producten in onze winkel aanbie
den."
Er is hard gewerkt om in septem-
ber als Top l Toys te kunnen star-
ten. Deze start zal gevierd worden
met een grote actiefolder met fan-
tastische aanbiedingen. Vanaf sep-
tember zal het nóg leuker worden
om te winkelen bij Top l Toys Su-
eters!
Zie advertentie elders.

Varssels 96ste Feest
De gemeenschap in Varssel en
omgeving viert dit jaar voor de
zesennegentigste keer haar
school- en volksfeest. Dat ge
beurt in en rond de feesttent bij
de Varsselse Molen a.s. vrijdag
29 en zaterdag 30 september.

Vrijdagmiddag start het feest met
de kinderspelen voor de basis-
schoolleerlingen met een spelen-
circuit en draaimolen.
Vrijdagavond treedt voor het acht-
ste achtereenvolgende jaar het
Varssels Volkstoneel op met een
nieuw blijspel in drie bedrijven:
"Lieve Vrouwenbeddestro".

Voor de gezellige afsluiting van de
ze eerste dag zorgt het duo "Knet-
ter".
Zaterdagmiddag worden traditie
getrouw de volksspelen gehouden.
De burgemeester zal aan het begin
van de middag het openingswoord
uitspreken. Na het lossen van het
koninginneschot en de ereschoten
beginnen de diverse volksspelen
zoals vogelschieten, vogelgooien,
kegelen, enz.
In de avonduren wordt het nieuwe
koningspaar gehuldigd tijdens
een groot dansfeest op muziek van
de groep "Real - Time". Zie adver-
tentie elders.

Uitslag prijsvraag Country Li-
ving Fair 2000 waar wij op uitno-
digingvan LTO aanwezig waren
(aantal eieren: 109 stuks).
Ie prijs: W. Pasman te Eefde; 2e
prijs: H. Tolkamp te Zelhem; 3e
prijs: C. Keyzer te Zutphen; 4e prijs:

'M. v.d. Raht te Doetinchem; 5e
prijs: S. v. Dellen te Haarlem.

Vrouwen in
Gemeentebestuur
Gemeenteraden dienen een afspie
geling te zijn van de hele bevol-
king. Sinds de tweede emancipa-
tiegolf zijn de percentages vrou-
wen in alle politieke lichamen dui-
delijk toegenomen. Helaas zet de
groei zich de afgelopen 10 jaren al-
leen nog door in de Tweede ka-
mer. In de eerste Kamer schom-
melt het aantal vrouwelijke leden
sterk en in Provinciale Staten en
Gemeenteraden blijft de groei tot
1% beperkt. Na de laatste verkie
zingen bestaan Gemeenteraden in
Nederland voor 23% uit vrouwen
en voor de 75 Gelderse gemeenten
betekend dat: 1373 raadsleden
waarvan 339 vrouwen (24,7%). Van
de 226 wethouders zijn er slechts
45 vrouw.

Bij de verkiezingen in 1998 bleek
een actie (van de werkgroep M/V
50/50 van Vrouwenbelangen) om
meer vrouwen in politieke bestu-
ren te krijgen goede resultaten op
te leveren. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken heeft nu subsi-
die verleend om deze actie in een
nieuw jasje te steken. Onder de
naam "Zij aan zij in de raad" wordt
nu al begonnen met de actie om
meer vrouwen op de kandidaten-
lijsten voor 2002 te krijgen.

Het Platform Gelderse Vrouwen
organiseert in Tiel (17 oktober) en
Apeldoorn (4 oktober) een discus-
sieavond met politieke partijen. Zij
moeten volgend jaar die lijsten
gaan samenstellen. Voor info Vrou-
wenraad Vorden, Lieneke van Rul-
ler, tel. 553635.

Expositie
Bredevoort
Plaatsgenoot mevrouw Bea Ver-
heul, beeldend kunstenaar, expo-
seert van l oktober tot en met 12
november in Galerie 21, 't Zand 21
te Bredevoort. Daar zullen van
haar te zien zijn etsen-aquatint, li-
tho's, linosnedes, fotografie en
mixed media.

leven
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har ,

... zorg er goed voor:
eet eens wat vaker vis

in plaats van vlees.

Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten naar hartelust'

Bel: 0800 300 O 300.

NederlandseM/Hartsticnting



20 jaar onstenk meubelen
En dat willen wij vieren met een

daverende opruiming.
Op vrijdag 29 september
van 9.30 uur tot 21.00 uur

en
op zaterdag 30 september
van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Tevens opruiming van Tapijt en Gordijnen

Karpetten en Tafelkleden

Bij Henk Vels Woningstoffeerderij.

U vindt ons op het Industrieterrein
Molenenk 20

Hengelo Gelderland.

20 jaar G. ONSTENK
EIKEN EN GRENEN MEUBELEN.

KEUKENIMPORT

BOUWBEDRIJF

Molenweg 11
7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929
Internet: www.bruggink-bv.nl

OMDAT WIJ RUIMTE NODIG HEBBEN VOOR

DE NIEUWE MODELLEN 2001 HOUDEN WIJ

OP IM H U S
DONDERDAG
5 OKTOBER

13.00 - 21.OO UUR

7 OKTOBER
9.OO - 16.00 UUR

VRIJDAG
6 OKTOBER

13.OO - 21.OO UUR

ZONDAG
8 OKTOBER

11.00 - 16.OO UUR

MET SHOWROOMMODELLEN VAN:

KEUKENS • SANITAIR • APPARATUUR

•II

MAGNETRON-
DEMONSTRATIES

van 14.00 -21 .00 UUR
ALLEEN OP VRIJDAG 6 OKTOBER

KOOKDEMONSTRATIE
op ZATERDAG en ZONDAG

Alles IM een

Bij Tegeltoko gaan nu echt alle remmen los.

Onze inkopers hebben wel heel erg hun best gedaan. Let op, alleen bij inlevering van deze advertentie profiteert u van dit enorme voordeelspektakel!

Nieuwleusen

Hengelo

Muntendam

Onbetwist de grootste teqetspeciatist!

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • BADMEUBELS

Vorden

Drachten

www.tegeltoko.nl

Smidsstraat2 Tel. 0575-555859 Vrijdag Koopavond



Huldiging en amusement
bij opening Lindes feest

De huldiging voor aanvang van de toneelavond donderdagavond jl. Van links naar rechts: dhr.Johan Eggink
met echtgenote Joke, Henk Nijland met echtgenote Ada en voorzitter dhr. Bert Tuinman.

Traditiegetrouw begon het
volksfeest in het buurtschap
"Linde donderdagavond met een
toneelstuk. Dit keer een blij-
spel getiteld "Camping en boten-
verhuur Zoer". De aanwezigen
in de grote feesttent nabij de
molen in Linde, genoten met
volle teugen van het spel van de
toneelgroep uit het buurtschap
zelf.

Vanwege een gemeentelijke ontei-
gening waren de broers Cornelis,
Albert en Geertman Zoer, respec-
tievelijk gespeeld door Jan Bosch,

TBerend Koning en Herbert Hul-
stij n gedwongen hun boerderij op
te geven en werd gekozen voor het
beheren van een camping.

Dan moet er natuurlijk eentje de
leiding op zich nemen. Cornelis
dichtte zich deze taak toe, het was
echter de aanvankelijke "sul"

Geertman die uiteindelijk de teu-
gels in handen nam.
Onder het motto "je bent jong en
je wilt wel eens wat" gingen een
tweetal jonge meiden Karin en
Wilma (gespeeld door Nijnke
Groot Jebbink en Annet Bloemen-
daal) op de versiertoer, waarbij ook
nog de vrijgezelle buurvrouw
Zwaantje (Netty Arfman) een duit
in het zakje deed.

Twee ouderwetse dames uit het
dorp zelf, ene Wienie en Diny (Jan-
nie Tuinman en Janny Haring)
vonden het ook wel leuk een keer-
tje dichtbij huis te kamperen. De
postbode (Herbert Bosch) zorgde
voor de zo broodnodige "aanmel-
dingen".

Lindes Toneel, onder regie van
mevr. Janny Haring, kreeg de la-
chers voortdurend op haar hand.
Komische situaties en vlot spel, in-

grediënten voor een amusante
avond. Souffleuse Annie Ruiter-
kamp; grime: Genie Harmsen en
Ina Wesselink; verlichting Ferdy
Schmitz; decors Bennie Scholten
en Erik Ruiterkamp.

Voor voorzitter dhr. Bert Tuinman
was er deze avond ook nog werk
aan de winkel. Henk Nijland en Jo-
han Eggink, beiden 25 jaar com-
missielid van het Lindes volksfeest
werden door dhr. Tuinman in het
zonnetje gezet.

Beiden hebben ook de maximale
periode van negen jaar in het be-
stuur gezeten. Henk Nijland in de
functie van secretaris terwijl Jo-
han Eggink altijd de verloting voor
zijn rekening nam. De respectieve-
lijke echtgenotes Ada Nijland en
Joke Eggink kregen uit handen
van dhr. Bert Tuinman een bloe-
metje aangeboden.

Gertjan Knoef en Jeanet
'Hermsen resp. schutterskoning
en Imuppelkoningin van "Linde*
De demonstratie vaandelzwaai-
en die dhr. Henk Nijland zater-
dagmiddag voor de aanvang
van de volksspelen in Linde gaf,
was speciaal bedoeld voor de
heer Gertjan Knoef, die een dag
ervoor de nieuwe schutters-
koning werd, voor mevr. Jeanet

rHermsen die het vogelgooien
voor dames won en daarmee de
eretitel "knuppelkoningin"
kreeg toebedeeld en voor mevr.
Babbet v.d. Wal die bij de jeugd
het vogelschieten won.

De prachtige weersomstandighe
den zorgden zaterdagmiddag na-
bij de Lindese molen voor een puik
sfeertje dat muzikaal werd opge
luisterd door "Sursum Corda".
Datzelfde sfeertje was er ook za-
terdagavond in de grote feesttent,
waar het orkest "Flamingo's" voor

""3e muziek zorgde. Het feest in Lin-
de was donderdagavond met de
opvoering van een blijspel reeds in
gang gezet. Het vogelschieten
vond vrijdagavond plaats.

De uitslagen waren:
Vogelschieten: l Gertjan Knoef,
schutterskoning; 2 H. Sleumer,
kop; 3 H. Meijerink, r.vleugel; 4 G.
Hietbrink l.vleugel; 5 H. Lichten-
berg, staart.

Vogelgooien: l Jeanet Hermsen,
knuppelkoningin; 2 Rianne Meije
rink; 3 Ada Bloemendaal; 4 Diny
Lenselink; 5 Wendy Ankersmid.
Dogkarrijden: l Tiny Koning; 2
Jeanet Wesselink; 3 Wilma van
Dijk; 4 Anja Lenselink; 5 Jannie
Lenselink.
Schijfschieten: l Kim Bosch; 2/3
Martin Roeterdink; 4 Christiaan
Knoef; 5 Henk Meijerink.
Geluksbaan: l Bert Hulstein; 2
Harry Lenselink; 3 Tonny Lense
link; 4 Harriet Fokkink; 5 Bastiaan
Meijerink.
Gavelgooien: l Roelof Knoef; 2
Martin Roeterdink; 3 Erik Bouw-
meester; 4 Jan Bosch; 5 Johan
Lenselink.
Kegelen: l Erik Bouwmeester; 2
Jan Bosch; 3 Gertjan Knoef; 4 Wil-
bert Enzerink; 5 Harrie Lichten-
berg.
Tolracebaan: l Henny Bultman; 2
Bastiaan Meijerink; 3 Erik Hul-
stein; 4 Marco Arfman; 5 Annie
Ruiterkamp.
Korfbal: l Jan Bloemendaal; 2
Geert Groot Nuelend; 3 Tonny
Bosch; 4 en 5 Wim Harmsen.
Doeltrappen: l Ingrid Huurne-
man; 2 Mini Meijerink; 3 Irma
Tekelenburg; 4/5 Jeanet Bijen.
Ballero: l Bertus Klein Winkel; 2
Wendy Ankersmid; 3 Sini Haaring;

4 Diny Lenselink; 5 Wendy Nij-
land.
Sjoelen: l Annie Ruiterkamp; 2
Jan Bloemendaal; 3 Annie Ruiter-
kamp; 4 Bennie Mombarg; 5 Jopie
Hulstein.
Boemerangbowling: l Christiaan
Koning; 2 Piet van Amsen; 3 Marco
Arfman; 4 Marijke Bloemendaal;
5 Hanna Hietbrink.

Vogelschieten (jeugd): l Babbet v.
d. Wal, schutterskoningin; 2 Joy
Roeterdink, kop; 3 Gerard Bloe
mendaal r.vleugel; 4 Thijs van
Amerongen 1. vleugel; 5 Dorien
Haaring, staart.
Meisjes 7/8 jaar: l Milou Bosma; 2
Jocobien Klein Lenderink; 3 Marthe
Blom
Idem 9/10/11 jaar: l Jorieke Pellen-
berg; 2 Monique Sleumer; 3 Li sa
Harmsen.
Idem 12/13/14 jaar: l Dorien
Haaring; 2 Danielle Lenselink; 3
Li Han Engel.
Jongens 7/8 jaar: l Sebastiaan v.d.
Peyl; 2 Erwin Menkveld; 3 Bas v.d.
Veen.
Idem 9/10/11 jaar: l Frank Bouw-
meester; 2 Rens van Dijk; 3 Kevin
Mombarg.
Idem 12/13/14 jaar: l Danny Mom-
barg; 2 Gerard Bloemendaal; 3
Niels Derksen.

Lovende woorden tijdens
receptie Vordens Tennis
Park
Ter gelegenheid van het zilve-
ren jubileum hield "Vordens
Tennis Park" dit weekend in
hotel Bakker een receptie. De
belangstelling was goed. Diverse
tennisclubs uit de regio, terwijl
ook het plaatselijke "sportleven"
in zijn algemeenheid goed was
vertegenwoordigd.

Namens het gemeentebestuur
bood burgemeester Kamerling
zijn gelukwensen aan. Hij ging
nog even terug in de geschiedenis
en noemde het een goeie zaak dat
het tennisgebeuren in 1993 uit de
woonwijk (plan Zuid) werd ge-
haald en dat er aan de Overweg
een nieuw tenniscomplex werd
aangelegd. "Een gelukkige zaak
voor zowel de club als de gemeen-
te", aldus dhr. Kamerling.

Ook ging hij tijdens zijn toespraak
in op met name de successen van
Manneke Mulderije (Gelders kam-
pioen) en de zusjes Martine en
Üsette Dijkman. Dhr. Han Pelgrum,

voorzitter van "Vordens Tennis
Park" bedankte het gemeente-
bestuur voor de jaarlijkse subsidie
(ruim vier duizend gulden) voor
de jeugd. "Met dit bedrag kunnen
we de kosten van de tennislessen
voor de jeugd en de contributieaf-
dracht aan de bond bekostigen",
aldus dhr. Pelgrum.

Aansluitend vond in zaal Bakker
een feestavond. Daar zette de
organisatie (Dick Buunk, Pamela
Brandenbarg, Jan Woltering en
Hans Bos) in totaal 21 leden in het
zonnetje. Deze waren vanaf de
oprichting lid van de club. Later
op de avond volgde nog een hul-
diging.

Dhr. Jintze v.d. Meer, de eerste
voorzitter van "Vordens Tennis
Park" en nog steeds "practisch
sympathisant", werd door Dick
Buunk, als de 'Verklede Lee Towers",
toegezongen met "You never walk
alone". Een leuk intermezzo tijdens
een gezellige feestavond.

'Internationale
Reflexologieweek*
De week van 24 tot en met 30
september a.s. is door de Interna-
tional Council of Reflexologists
uitgeroepen tot 'Internationale
Reflexologieweek*.

Wereldwijd zullen in die week dui-
zenden (voet)reflexologen geïnte-
resseerden op allerlei manieren
kennis laten maken met de 'helen-
de kunst van het werken met voe-
ten'. In Nederland geven leden van
de Bond van Furopese Reflexolo-
gen (B.E.R.-) op diverse locaties gra-
tis een verkorte voetbehandeling
en uitleg over deze eeuwenoude
therapie.

Het doel van deze week is om
meer bekendheid te geven aan de
ze natuurgeneeswijze die reeds
4400 jaar oud is en de positieve ef-
fecten op het welzijn van de mens.
In ons omringende landen zoals
b.v. Denemarken is voet-reflexolo-
gie een door de overheid erkende
behandelmethode waarvan door
vele Denen gebruik wordt ge-
maakt bij allerlei klachten.
In Nederland is de belangstelling
groeiende; steeds meer verzeke-
raars en werkgevers gaan over tot
het vergoeden van de voetbehan-
delingen, mits door een erkend
(o.a. B.E.R.) beroepsreflexoloog uit-
gevoerd.

Eeuwenoud
De voetreflexologie werd reeds
toegepast in het oude China, Egypte
en bij bevolkingsgroepen van Noord-
en Zuid-Amerika. De reflexologie
is gebaseerd op de gedachte dat
lichaam en geest met elkaar ver-
bonden zijn en één geheel vormen.
Op de voeten wordt in zones het
lichaam geprojecteerd.

Door het geven van een impuls op
de/e reflexzones gaat er een stimu-
lerende werking naar het corres-
ponderende orgaan of lichaams-
deel. De reflexoloog geneest niet
maar helpt de mens zichzelf te ge-
nezen.
Door de behandeling wordt de
zelf-genezende kracht van het li-
chaam geactiveerd waardoor een
betere conditie kan ontstaan.

Voor meer informatie over de re
flexologiedag in de regio kan men
contact opnemen vanaf woensdag
27 september met tel. 0575-551807.

Voor algemene informatie en op-
leiding: Bond van Europese Re
flexologen, Postbus 9009,1006 AA
Amsterdam.

Tel. 06-22446960 en 0342^01472.
E-mail: info@reflex-ber.nl.
Website: www.reflex-ber.nl.

Milieucampagne
Vier weken geleden is de
gemeente Vorden met een
milieuvoorlichtingscampagne
begonnen in het gemeente-
nieuws.

Na twee weken kwam de eerste
ingezonden brief in Weekblad
Contact van de heer A.J. Heit-
ling van de Industrieweg 6. In
zijn brief zette hij zijn overpein-
zingen ten aanzien van het ge
meentebeleid op een rij en
vroeg zich onder andere af of
het gescheiden inzamelen van
afval wel zo zaligmakend is als
de meeste van ons denken.

Hen reactie van wethouder
Boogaard: "De heer Heitling be
weert dat het gescheiden inza-
melen van afval veel duurder
uitvalt dan wanneer we alles in
één container gooien. Nou, dat

is dus niet zo. De verwerkings-
kosten van afval uit de grijze
container kost namelijk dertig
cent per kilo terwijl dat bij de
groene GFT-container slechts 15
tot 20 cent is. Het gescheiden
inzamelen van groente, fruit-
en tuinafval heeft dus wel de
gelijk zin. Niet alleen is het
goed voor het milieu maar ook
voor de portemonnee."

De gemeente Vorden wil de af-
valinzameling nog verder opti-
maliseren. Er wordt onder an-
dere gedacht aan tariefdifferen-
tiatie. Bij zo'n systeem betalen
inwoners meer afvalstoffen-
heffing naar mate ze meer aan-
bieden. Het college van B en W
zal hier over een aantal maan-
den een nota uitbrengen die in
de gemeenteraad wordt behan-
deld.



Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieurspecialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Naast Vorden heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen.
De collectie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het
assortiment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd
op een breed publiek. Ter versterking van ons team in Vorden zoeken wij een

ftoJJ-tfme
woninastoffeerder

• Voor het vakkundig leggen van tapijt, vinyl, parket en laminaat.

• Voor het plaatsen van gordijnen, vitrages, zonwering etc.

• Voor het bezorgen en plaatsen van meubelen

• Ervaring in de brancher geniet de voorkeur
Ambieert u een baan met perspectief en wilt u werken in een hecht team,
dan nodigen wij u uit te solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties met c.v. graag binnen l week versturen naar:
Helmink B.V. Postbus 40, 7250 AA Vorden.

meubelen
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INFORMATIE: OM U TIJDIG TÉ HELPEN,
Het NFGV heeft vele gratis Inlobrochures.

Voor uzelf of iemand die u kent.
Bel (030) 29711 97 of schrijf haar NFGV,

postbus 5103, 3502 JCUtr*cM of
info6nfgv.nl Internet: www.nfgv.nt

30 September en l oktober op de Hietmaat in Hengelo (Gld)

Nederlands Kampioenschap
Samengestelde Menwedstrijd
De vereniging "In Stap en Draf' organi-
seert voor de NBVAP: Nederlandse Bond
van Verenigingen van het Aangespan-
nen Paard dit weekend voor 85 menners
een Kampioenschap. Men wordt op
grond van de prestaties in het afgelopen
jaar hiervoor uitgenodigd. In een recht-
streeks duel kan men nu uitmaken wie
zich Nederlands Kampioen mag noe-
men en beker en lint mee naar huis kan
nemen.

Stap- en Draflid Harry Niesink (Keijenborg)
verdedigt met zijn team de titel in de ru-
briek 2 span Paard klasse 1,2,3. Als vereni-
ging heeft men nog 5 menners in de strijd,
te weten, H. Boerboom, A. Ebbers, V. van
Hoof, J. Sloot en B. Pellenberg.

Er wordt gestreden in verschillende rubrie
ken omdat een pony en paard moeilijk met
elkaar te meten zijn, b.v. qua snelheid. Bo-
vendien zijn er verschillende klassen voor
beginners tot zeer gevorderden.

Zaterdag 30 september wordt de Dressuur

verreden met aansluitend de Vaardigheid
(kegeltjes rijden). Zondag l oktober de Ma-
rathon; bestaande uit een wegtrajekt met in
het laatste onderdeel 6 Hindernissen. De
Hindernissen zijn allen op het hoofdterrein
"de Hietmaaf'gesitueerd.

's Morgens wordt de eerste deelnemer op
het hoofd terrein verwacht en de laatste zal
's middags 'de Hietmaat' verlaten. Om alles
in goede banen te leiden verlenen de Die
renartsen van de Graafschap hun medewer-
king om de conditie van de viervoeters te
controleren.

In het weekend van 7/8 oktober staat een
zelfde wedstrijd op het programma waar
men al weer de punten kan verzamelen
voor het jaar 2001.

Met hulp van 200 medewerkers wordt ge
tracht voor de 85 menners en publiek een
mooie wedstrijd te organiseren.

Voor inl. Mw. W. Steenblik 0575 55 28 10 (zie
ook de advertentie).

Benefietconcert
hi Hengelo G. staat iets moois te gebeuren.
Op zaterdagavond 7 oktober wordt in sport-
hal "De Kamp" een benefietconcert gegeven
ten bate van de stichting Comm. Oost Euro-
pa Hengelo (GO.E .H.).

Deze stichting is met vele vrijwilligers van
jong tot oud bezig om met allerlei acties (kle
ding, waslijn, paalzitten, e.d.) geld in te za-
melen voor goede doelen in 2 noodlijdende
plaatsen in Roemenië. De opbrengst van dit
prachtige concert dat wordt uitgevoerd door
het Chr. Mannenkoor Zelhem en de Chr. Mu-
ziekvereniging "Crescendo" (met mallet-
band) uit Hengelo Gld. zal worden bestemd

voor een broodnodige gaarkeuken in één
van deze plaatsen. Omdat de sporthal hele
maal vol moet is de toegangsprijs erg laag
gehouden, met de mogelijkheid om na af-
loop een vrijwillige bijdrage te geven of te
storten op Rabobankrek. 3274.52.714 t.n.v.
Stichting C.O.E.H.

Toegangskaartjes zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij de Readshop in Hengelo en Zel-
hem en partycentrum "De Smid" in Keyen-
borg. Iedereen die van een mooie avond vol
zang en muziek wil genieten wordt van har-
te uitgenodigd. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd (en geld)!

keukens
sanitair

wand- en
vloertegels

natuursteen
rolluiken

,oft

Ruurlo
Spoorstraat 28,
Tel. (0573) 45 20 00

Voorlich tingsbijeenkomst
Biologische Grond en Veehouderij
Oost Nederland
Op woensdagavond 27 september orga-
niseert Stichting Servicecentrum Platte-
landsontwikkeling Achterhoek (S.P.A.)
een voorlichtingsbijeenkomst rondom
het project Biologische Veehouderij en
Grond Oost Nederland.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehou-
den in het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat 6 te Vorden. Belangstellenden dienen
zich vooraf op te geven. Het project is een ini-
tiatief Stichting S.PA samen met een aantal
ondernemers uit de biologische sector waar-
onder de mengvoerfabrikant Gelreko. Het
doel van dit project is om de biologische
grond en mestmarkt beter op elkaar aan te

laten sluiten. Tot op heden is het nog toege
staan om extensief geproduceerde rundvee
mest aan te voeren in de biologische sector,
maar dit zal in de nabije toekomst aan ban-
den worden gelegd. Aan de andere kant moe-
ten biologische pluimvee en varkenshouders
hun mestafzet hebben gecontracteerd in de
biologische sector. Op de voorlichtingsbijeen-
komst zullen de resultaten van een onlangs
gehouden enquête worden gepresenteerd en
zal er worden ingegaan op de toekomstige
ontwikkelingen van de biologische land-
bouw. Het accent van deze avond zal liggen
op het gebied rond Lpchem en Zutphen. Voor
meer informatie en opgave kan men contact
opnemen met Stichting S.PA, 0314-625000.

Honingmarkt te Zutphen
Evenals voorgaande jaren wordt door de
Vereniging tot Bevordering van de Bijen-
teelt, afdeling Zutphen op zaterdag 30
september op de Houtmarkt te Zutphen
de Honing- en Milieumarkt gehouden.

Deze markt trekt veel altijd veel belangstel-
ling uit de gehele regio en zelfs uit Duits-
land.
Bij de aanvoer van de honing, door imkers
uit Zutphen en omgeving, wordt streng ge
let op zuiverheid, percentage vruchtensui-
ker, verpakking e.d. Hierdoor wordt uitslui-
tend Nederlandse honing van fruit, bloe
men, linde, phacelia, lamsoor en niet te ver-
geten de bekende Heide en Heideraatho-
ning van prima kwaliteit verwacht.
De honingopbrengst is voor het merendeel
afhankelijk van de weersomstandigheden,

waardoor de imker niet gesteld is op extre
me droogte, kou of regen.
De bijen halen nectar, stuifmeel en propolis
uit een zeer groot aantal bloemen. Deze
worden in de kast afgegeven aan de jongere
werksters.
Behalve honing zullen op de Houtmarkt ook
weer tal van andere zaken (die met de bijen-
teelt te maken hebben) voorhanden zijn. Zo
is er allerlei materiaal voor imkers en kan
men van vervaren imkers alle informatef
kirjgen over het imkeren als een prachtige,
nuttige en leuke hobby voor jong en oud.
Het opzetten van een bijenvolk, het nut van
een bijenvolk voor de bestuiving van land-
en tuinbouwgewassen enz.
Er zijn bijen in een observatiekastje, waar-
voor iedereen altijd bijzondere belangstel-
ling heeft.

Door de overweldigende belangstelling hebben we het aantal toegangskaarten kunnen
verhogen van 10 naar 15 stuks.

De winnaars zijn:
Vincent Silvold, Raadhuisstraat 17, Vorden.
Hanneke en Karin Kamphuis, Hoetinkhof 76, Vorden.
Lisette Arfman, de Leuke 2, Vorden.
üsette Arends, Vierakkersestraatweg 32, Vierakker.
Veronie Karnebeek, Past. Deperinkweg 4, Mariënvelde.
Hilde Schreurs, Borculoseweg 60, Ruurlo.
Joost Bouwmeester, Beumersteeg 6, Ruurlo.
Wendy en Debby Smit, de Zonnenberg 6, Ruurlo.
Lisa Harmsen, Gietelinkdijk 2, Hengelo Gld.
Danny Hermsen, Boterstraat 3, Bronkhorst.
Saskia te Stroet, lekink 16, Hengelo Gld.
Angela Spijkers, Past. Bouwhuisstraat 13, Baak.
Bernadette Post, Scheerdershof 64, Warnsveld.
Melanie en Ryan Begieneman, Lange Garde 46, Warnsveld.
Jaimy Bouwman, Paul Rodenkolaan 79, Zutphen.
Prijzen zijn af te halen t/m 29 september aan ons kantoor, Nieuwstad 30, Vorden.

De Redactie



Ratti 3 in het nieuw Eerste hulp aan baby's
en kinderen

Afgelopen zondag presenteer- Restaurant 't Olde Lettink zorg- De heer Marcel Dekker bood
de Ratti 3 zich in de nieuwe out- de ervoor dat de spelers er weer namens Grobotic nieuwe tassen
fit. tip-top uitzien. aan.

Mountainbike voor Martin Rietman

Martin Rietman met mountainbike

Vanwege zijn uitstekende pres-
taties tijdens het afgelopen
skeelerseizoen heeft Martien
Pater van Freewheel een splin-
ternieuwe mountainbike be-
schikbaar gesteld aan C-rijder
Martin Rietman.

Dhr. Rietman toonde zich zeer

enthousiast over deze geste van
zijn co-sponsor/begeleider.

De toezegging was gedaan tijdens
een gezamenlijke fietstraining op
de Postbank. Dhr. Rietman had dit
goed onthouden en werd prompt
de week daarop Nederlands Kam-
pioen in Hallum.

De mountainbike is van hetzelfde
type waarvan Freewheel er onlangs
'12 heeft aangeschaft voor de ver-
huur en arrangementen.

Het nieuwe type heeft een geveerde
voorvork en is zeer geschikt voor
de ATB-routes in het Grote Veld en
omgeving.

DEPRESSIE
Een sombere bui kent iedereen. Bij conflicten op het
werk of in een relatie of... Meestal gaat dat over, soms
wordt 't erger. Je hebt nergens zin in en voelt je
alleen. Weken, maandenlang. Het wordt een dwaal-
tocht tussen de oren. Herkent u iets?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES
Bel NFGV (030) 29711 97 of schrijf naar NFG V, postbus 5103,

3502 JC Utrecht of info@nfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

Het cursusbureau van Zorg-
Groep Oost-Gelderland organi-
seert in opdracht van Vereni-
ging Kruiswerk Oost-Gelder-
land en in samenwerking met
Medukatie, een gespecialiseer-
de organisatie voor spoedeisen-
de hulpverlening, een cursus
van drie avonden voor ouders
en verzorgers van baby's en kin-
deren tot 14 jaar te Lochem.

Baby's en kinderen zijn erg kwets-
baar. Ze zijn relatief vaak het
slachtoffer van een ongeval. Deze
vernieuwde cursus geeft inzicht in

de specifieke gevaren, preventie-
maatregelen en eerste hulpverle-
ning aan baby's en kinderen. U
leert welke gevaren bij welke leef-
tijd horen. U inventariseert risico's
in en om uw eigen huis. Verder
leert u zowel bij kleine ongelukjes,
als in ernstige situaties doel-
treffend te reageren. U gaat zelf Ie
vensreddende handelingen oefe-
nen onder leiding van ervaren in-
structeurs die gespecialiseerd zijn
in spoedeisende hulpverlening
aan baby's en kinderen. Uiteraard
is er alle gelegenheid voor het stel-
len van vragen.

Cursus babymassage
Op woensdag l november 2000
start bij de ZorgGroep Oost-Gel-
derland een cursus babymassa-
ge voor ouders en verzorgers
met hun baby's in de leeftijd
van 6 weken tot 6 maanden.

De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten van 2 uur. In deze vier
keer gaat u kennis maken en oefe-
nen met babymassage onder lei-
ding van een ervaren docente.
Babymassage versterkt de band
met uw kind. Ook draagt het di-
recte huidcontact bij aan een goed
gevoel van eigenwaarde van uw
baby. Vooral baby's die van zich-
zelf wat gespannen zijn en/of last
hebben van darmkrampjes, kun-
nen door de massage tot rust ko-
men.
Bovendien is de massage goed voor
de ontwikkeling van de tastzin
van het kindje. U bent ontspannen
met uw kind bezig en uw baby ge-
niet van de aandacht en het licha-

melijk contact met u. Op deze cur-
sus wordt gebruik gemaakt van
Shantala babymassage. Shantala
massage is afkomstig uit India en
door een franse arts in Europa
geïntroduceerd. De babymassage
heeft een ritmisch karakter . Het
tempo wordt aangepast aan dat
van de baby. Daardoor voelt de ba-
by zich veilig, geborgen en ver-
trouwd. Met volle aandacht aanra-
ken van de baby is plezierig en
werkt door in het dagelijks leven.
Ouders krijgen meer vertrouwen
in hun handen en intuïtie. Tevens
worden vele ouders zich bewuster
van het snelle leeftempo in onze
maatschappij. Ze leren mede door
de cursus meer tijd te nemen voor
zichzelf en hun baby.

Voor aanmelding / informatie kan
men bellen met 0314-376709. Men
kan inschrijven tot uiterlijk 24 ok-
tober 2000. Na inschrijving ont
vangt men een bevestiging.

Gezondheid & Welzijn van jonger en

Uitgifte handboek door GGD
Dit handboek met als titel
"GGD - wijzer met kinderen
voor 12-19 jaar" is nu beschik-
baar voor iedereen die vanuit
zijn professie te maken heeft
met deze leeftijdsgroep.

Het handboek geeft uitleg, advies
en verwijsmogelijkheden over de
gezondheid en het welzijn van de
groep jeugdigen in de leeftijd van
12 tot 19 jaar. Een veelheid van on-
derwerpen wordt behandeld, va-
riërend van infectieziekten, ge-
dragsproblemen, veiligheid, seksu-
aliteit tot genotmiddelen en voe-
ding.
Al eerder verschenen het hand-
boek voor O tot 4 jarigen en het

handboek voor 4 tot 12 jarigen, ge-
maakt door de afdeling Jeugdge-
zondheidszorg van de GGD Regio
Achterhoek in samenwerking met
een aantal andere GGD'en. Hier-
voor bestond een grote waarde-
ring en belangstelling en deze
handboeken zijn inmiddels dan
ook uitverkocht.

Het handboek "GGD - wijzer met
kinderen voor 12-19 jaar" nu tegen
de kostprijs bestellen bij de GGD
Regio Achterhoek.
Dit kan telefonisch op nummer
(0314) 321260 van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Regio Achterhoek. De oplage
is echter beperkt.

Ongewone jeugd boeiend en ontroerend beschreven

Auto-biografische roman
Precies zeventig j aar geleden ar-
riveerde in een groot en streng
opvoedingsgesticht op de Velu-
we een klein Amsterdams jon-
getje.

Een kind van zeven jaar dat daar-
na nog eenmaal afscheid mag
gaan nemen van zijn moeder voor
hij wees wordt. Zo begint de auto-
biografische roman Huilen in de
zon van de hand van Harry van
Rijn. Toch is de roman, waarin de-
ze jeugd op een gevoelige manier
wordt beschreven, beslist geen zie
lig of troosteloos boek. Het kind
slaagt er namelijk in zijn eigen
fantasiewereld op te bouwen en af-
stand te scheppen van de bittere
werkelijkheid. De uitgave ver-
schijnt begin oktober bij Uitgevers-
maatschappij Walburg Pers.
Als jongste van de groep van ruim
twintig jongens wordt Harry ge
pest en geslagen. Hij beleeft daar

op de Vel u we een harde jeugd,
overleeft maar net een eetstoornis
en moet leven zonder een moeder
die hem troost als hij verdriet
heeft en zonder een vader bij wie
hij zich veilig kan voelen.
Toch werkt hij zich dankzij een
helder verstand omhoog in de
rangorde van de groep. Wint lang-
zaam aan gezag. Is verslaafd aan
letters en leest en leert alles wat
hem onder ogen komt. En wordt
daarbij geholpen door opvoeders
die begrip hebben voor dit intelli-
gente kind. Zo schept hij zich een
basis voor een zonnige toekomst.

Huilen in de zon is geschreven in
een heldere en kleurrijke stijl. Het
is een unieke roman die is geba-
seerd op de werkelijkheid. Een
boek waarin een geboren verteller
na zeventig jaar zonder verbitte
ring zijn bijzondere jeugd be-
schrijft.



Opruiming

Nu uitzoeken!

KARPETTEN
100,-en200,-

D E S P A N N E V O G E L
M E U B E L - E N T A P I J T E N - H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484 .

/A

Quick-Step klik-
10 JAAR GARANTIE
Min. afname 25 m2

Tijdelijk
LEG KOSTEN 37°p.m2

l̂ > X^ ,O•^y £(}• /^\>

LOCHEM PARKET / ALLEEN VIA TEL.NR.: ^^ <^

BEL 06-20886028^

v.o.f.
ch o o r ste e n ve e g be d r i jf^^^ s en o o r s r e e n ve

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

U wilt zelf een sfeervolle tuin maken?
Met een tuinontwerp van

lukt het zeker!

kc Klein
0573-441182

Diverse showroommodellen BANKSTELLEN

Nu uitzoeken! 1500f" per stel

DE SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484



Abbink

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-467343

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon 0313-476311 - 06-23734580

HARMSEN
VAKSCHILDERS

I Hengelo (Gld.) Zelhemseweg 21
l Telefoon 0575-464000

bouwmanagement
bossenbroek

Ruurloseweg 49, Hengelo (Gld.)
Tel./Fax 0575-463132

Hoveniersbedrijf

Lankhorsterstraat 25, Wichmond
Telefoon 0575-463507

Raadhuisstraat 11-13, Hengelo (Gld.
Telefoon 0575-461469

HALFMAN B.V.
boomkwekerij • tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461424

BouwCenteriHCI-UBI
Kruisbergseweg'13

Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-468181

Fax 0575-461082

HOOGKAMPlBronkhorst

aanhangwagens • paardentrailers
Onderstraaf 13 - Tel. 0575-451532

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel
Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-467555

Kwaliteit in oogzorg

len Lens-vestigingen
vindt u in:
Arnhem, Utrecht,
Deventer

Tel. Deventer 0570-613737

//// AUTOBEDRIJF

Zelhemseweg 19, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 93

bouw & t i m m e i b e d r i j f v.o.f

arin
Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-467588

l VAN ZEEBURG
& VISSER NVM

MAKELAAR

Zutphenseweg 31
Vorden
Tel. (0575) 551531

= ZAALVERHUUR =

Mini camping

'Warnstee'
Telefoon 0575-441654

Team Niesink, Nederlands kampioen 1999, lid van "In Stap en Draf"

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
' Nederlandse Bond van Verenigingen

van het Aangespannen Paard

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
HENGELO (GLD.)

ORGANISATIE: IN STAP EN DRAF
TERREIN DE HlETMAAT

ZATERDAG 30 SEPTEMBER: DRESSUUR EN VAARDIGHEID
ZONDAG 1 OKTOBER: MARATHON (V.A. 9.30 UUR)

ENTREE GRATIS

Team Ebbers, 2e tijdens Kampioenschap 1999, lid van "In Stap en Draf".

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ruitersport Sueters
Fa. Groot Roessink

Onstenk
Th.J. Sloot B.V.

't Hoekje
Bosman groenspecialist

Bakkerij Bruggink
Univé Oost

KWS
De Gompert

Vriezen Wegenbouw bv

speciaalzaak ruitersport
loon- en grondverzetbedrijf
eiken meubelen
accountants en belastingadviseurs
café - restaurant - slijterij
hoveniersbedrijf
de warme bakker
verzekeringen, hypotheken, pensioenen
wegenbouwers
manege
wegenbouwers Varsseveld

Zaagmolenpad 113, Doetinchem
Telefoon 0314-392351

Paardensportcentrum

'Baak'
Langedijk 3, Baak
Telefoon 0575-441803

Rabobank
Graafschap-West

TROEFMARKT VAN OER MONDT HENGELO (GLD]
RUURLOSEWEG 52 - TEL 0575-461392

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD EEN TROEF

3 BRODEN VOOR MAAR F 6.00
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

VERZEKERINGEN.

hypotheken pensioenen
Univé Oost
Stationsstraat 12, Ruurlo
Telefoon 0573-451635

VERHEYTOLDIJK
WATERTECHNIEK

voor het beste bronwater
Telefoon 0575-452041

Fax 0575-452051

AA
W

MAKELAARDIJ O.G.

WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
Keijenborg
Telefoon 0575-461779
Fax 0575-463869

tuinhuisjes • natuurstenen
Ruurloseweg 45-47, Vorden

Telefoon 0575-551217 of 551811

St. Janstraat 3 • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 67

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.
Telefoon 0575-467278 GAZELLE

Warnsveld (0575) 431204
Borne (074) 2669577
Arnhem (026) 3637934*
Zat. open tot 13.00 uur
"Arnhem zaterdag gesloten

verkoop - inruil - verhuur
van aanhangwagens, bagagewagens,
paarden- en veetrailers, enz.

Onze site: www.wittesmid.nl

aannemersbedrijf "de Timmerije"

HENDRIKS
Kruisbergseweg 10 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461448

BLOKHUTTEN - TUINMEUBELEN - SPEELTOESTELLEN

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

V .J/"Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461264

Openingstijden:
dinsdag, woensdag 08.00-18.00 uur
donderdag, vrijdag 08.00-20.00 uur
zaterdag 08.00-15.00 uur
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