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Wethouder Boogaard tijdens receptie Koperen ANBO:

"Gemeente Vorden hecht
belang aan bestaan
ouderenbond"

Opbrengst
collecte

Vrijdag herdacht de ANBO-
afdeling Vorden het 12,5 jarig
bestaan. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Dorpscen-
trum, die door een groot aantal
leden werd bijgewoond, kwam
wethouder Henk Boogaard
namen de gemeente de felicita-
ties overbrengen.

Boogaard zei groot belang te hech-
ten aan het bestaan van een oude-
renbond, mede doordat landelijk
maar ook specifiek in Vorden de
vergrijzing in de samenleving toe-
neemt. "De gemeente Vorden wil
hierop anticiperen", zo sprak hij,
terwijl hij eraan toevoegde dat de
gemeente de ANBO niet meer kan
susidieren. Wat hij dan wel bedoel-
de met het "anticiperen op het
ouderenbeleid" werd de aanwezi-
gen niet duidelijk gemaakt. En dat
wekte toch wel enige verbazing.
Overigens wachtte wethouder
Boogaard nog een leuke verras-
sing. Toen de zaal erachter kwam
dat hij deze dag 50 jaar was gewor-
den, werd hij enthousiast toege-
zongen.

De voorzitter van de ANBO Vor-
den, mevrouw L.C. Lassche gaf een

terugblik op de afgelopen 12,5
jaar. Een afdeling die met zijn 315
leden tot een van de grootste van
de gemeente Vorden behoort. Tot
de dames van het "eerste uur"
behoorden mevrouw Voskamp-
Jonkers, mevrouw Bargeman- ter
Maat en mevrouw Schot- Menger.
Mevrouw Schot- Menger werd tot
lid van verdienste benoemd. Zij
was niet alleen tien jaar bestuurs-
lid, maar tevens vanaf de oprich-
ting 12,5 jaar lid van de sociaal cul-
turele commissie van de afdeling
Vorden. Voorzitter Lassche noem-
de haar de "ambassatrice van de
ANBO". Mevrouw Schot- Menger
ontving een oorkonde en een gou-
den speld.

Na het officiële gedeelte was het
tijd om te feesten en was er een
optreden van het Vrouwencabaret-
gezelschap "Pandora" uit Apel-
doorn. Dit 15 vrouwen, tellende
gezelschap zette een^Misch en
satirisch cabaretprogramma op de
planken, waarin het wel en wee
van oudere vrouwen in onze
moderne samenleving centraal
stond. "Pandora" wer^^p piano
begeleid door mevro^B[etty van
Velsen.

Agrarische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland opent
inloopkantoor in Vorden
Op vrijdagmiddag 8 oktober
a.s. opent het inloopkantoor
van de Agrarische Bedrijfsver-
zorging Oost-Nederland aan de
Kerkstraat la in Vorden offi-
cieel zijn deuren. Leden, klan-
ten, (potentiële) medewerkers
en andere geïnteresseerden
zijn van harte welkom op de
feestelijke opening.

De Agrarische Bedrij fverzorging is
al ruim 35 jaar een begrip in de
agrarische sector. In de beginperio-
de was de primaire doelstelling
van de Bedrijfsverzorging het ver-
vangen van de ondernemer tij-
dens ziekte. Al snel werd de Agra-
rische Bedrijfsverzorging het ver-
vangen van de ondernemer tij-
dens ziekte. Al snel werd de Agra-
rische Bedrijfsverzorging de orga-
nisatie die alle flexibele hulp op
het agrarische bedrijf regelt. Hulp
bij pieken in de oogsttijd, bij de
vraag naar een vaste medewerker,
voor het inschakelen van vakantie
krachten. Ook ondernemers bui-
ten de agrarische sector hebben
graag flexibele medewerkers met
de juiste mentaliteit: mensen die
de Bedrijfsverzorging kan bieden.
Niet voor niets heeft de Bedrijfs-
verzorging de laatste jaren een
sterke groei doorgemaakt in uit-
eenlopende bedrijfstakken. Bedrij-
ven in de grond-, weg- en water-

bouw, de stalinrichting en in de
groenvoorziening. Maar ook rela-
ties in het transport, het loon-
werk, de bouw en de cultuurtech-
niek maken steeds meer gebruik
van de diensten van de Bedrijfsver-
zorging.

MEER INLOOPKANTOREN
De opening van het kantoor in
Vorden staat niet op zichzelf. Bin-
nen anderhalfjaar tijd openen 9
kantoren hun deuren. Een unieke
stap voor een organisatie waar
meer dan 35 jaar de buitendienst-
functionarissen vanuit hun eigen
huis werkten.

Dat nu toch gekozen is voor regio-
nale vestigingen komt doordat bij
de opening van het kantoor in
Emmeloord bleek dat de drempel
voor werkzoekenden om ergens
binnen te stappen lager is dan om
telefonisch op zoek naar werk te
gaan. Het inloopkantoor voorziet
daarnaast in de behoefte aan een
ontmoetingsplek voor medewer-
kers en buitendienstfïïnctionaris-
sen onderling.

FEESTELIJKE OPENING
De ontmoeting tussen (potentiële)
medewerkers en buitendienst-
functionarissen staat centraal tij-
dens de feestelijke opening. (Zie
ook de advertentie in dit blad.)

De collecte voor de Nierstichting
heeft in Vorden f 11.091,95 opge-
bracht. Hartelijk dank voor de
gaven, ook de collectanten voor
hun grote inzet om tot zo'n mooi
resultaat te komen.

Snijbloemenaktie
"de Vogelvriend"
De Vordense vogelvereniging "De
Vogelvriend" organiseert op 13 en
14 november de jaarlijkse vogel-
show in het Dorpscentrum te Vor-
den. Om de onkosten voor deze
tentoonstelling te dekken en de
bevolking van Vorden gratis toe-
gang te kunnen' geven om het
prachtige kweekresultaat te laten
zien, houdt "De Vogelvriend" weer
de jaarlijkse snijbloemen verkoop-
actie.

Op vrijdag 8 en.zaterdag 9 oktober
zullen de leden van "De Vogel-
vriend" de bewoners van de
gemeente Vorden bezoeken en de
bloemen te koop aanbieden. Op
vrijdag in het buitengebied en op
zaterdag binnen de bebouwde
kom. De leden van "De Vogel-
vriend" hopen op een groot sup-
port van de Vordense bevolking
om deze actie te laten slagen.

Gezinsavondmaal
in de Dorpskerk
Op zondagmorgen 10 oktober a.s.
wordt in de Dorpskerk het Gezins-
avondmaal gevierd. Deze dienst is
voorbereid door de gezinsdienst-
commissie en ZWO samen met ds.
Beitier.
De bedoeling van deze dienst is
om met jong en oud samen het
Avondmaal te vieren. Men zou ook
kunnen zeggen: samen de Maal-
tijd van de Heer vieren. Samen
deze maaltijd vieren- wil ook de
verbondenheid met elkaar en met
God aangeven. Iedereen jong en
oud is dus vari harte welkom!

Prof. dr. Anne van
der Meiden preekt
in Wichmond
Hij is emeritus hoogleraar aan de
Universiteit van Utrecht, theoloog,
bekend communicatiedeskundige
en gaat op zondag 10 oktober voor
in de NH kerk in Wichmond. Men
heeft het over prof. dr. Anne van
der Meiden, ook vertaler van de
Bijbel in het Twents. Beschikbaar
is al het Nieje Testament met De
Veer Evangelies en de Haandelin-
gen van de Apostels.

Grote kans dat men prof. Van der
Meiden wel eens op TV heeft
gezien. Als communicatiedeskun-
dige wordt geregeld zijn mening
gevraagd als het gaat om de public
relations van de kerk. Vorig jaar
nog in een actualiteitenrubriek
waarin de vraag centraal stond
waarom de kerken leeglopen, ter-
wijl de EO-jongerendag 25.000 jon-
geren op de been weet te brengen.

Van der Meiden is stellig in zijn
overtuiging dat de kerk meer naar
buiten moet treden, bijv. doordat
de domineer in huis-aan-huis
blaadjes een column schrijft of

iets vpor de lokale radio/televisie
doet.
Is men benieuwd hoe deze com-
municatiedeskundige en theoloog

zelf voorgaat in de eredienst? Kom
dan 10 oktober 's morgens naar
Wichmond!

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting

Gelukkig kennen de meeste
mensen niet de pijn van een
veriMTandingsslachtoffer. Maar
ie^P^en heeft zich wel eens
gebrand aan een hete pan of
aan kokend water en weet hoe
pijnlijk zelfs een kleine brand-
wond kan zijn.

dat de behandelingsme-
voor brandwonden de

afgelopen jaren sterk verbeterd
zijn, is het genezingsproces van
een brandwondpatiënt nog altijd
vaak langdurig en pijnlijk.

Sinds 1971 zet de Nederlandse
Brandwonden Stichting zich in
voor brandwondenslachtoffers.

Dankzij deze inzet en de gitten
van vele Nederlanders is er in de
afgelopen jaren al veel vooruit-
gang geboekt bij het verbeteren
van de behandeling maar ook bij
het voorkomen van brandwonden.
Maar zolang er slachtoffers zijn,
blijft er geld nodig voor voorlich-
ting en onderzoek!

De Vordense brandweermannen, -
vrouwen en andere vrijwilligers
gaan van maandag 11 oktober '99
t/m zaterdag 16 oktober '99 collec-
teren voor de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Vooral op
maandagavond 11 oktober '99 zal
er op veel adressen worden aange-
beld.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag W oktober 10.00 uur ds. M. Beitier, Gezinsavondmaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 oktober 10.00 uur ds. Ter Avest uit Dieren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 oktober 10.00 uur ds. A. van der Meiden, Nijverdal, dienst
in het dialect, m.m.v. ZWO-groep.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur dhr. R. Reinders, Neede; 19.00 uur ds,
JA Antonides, Barchem

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 9 oktober 18.30 uur Woord- en Communieviering.
Zondag 10 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 oktober 17.00 uur Viering.
Zondag l O oktober 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores
10-1.1 oktober pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 52 70 80.

Huisarts
9-10 oktober dr. Sterringa, Schoolstraat 9, Tel.: 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge-
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Tandarts 9-10 oktober GM. Wolsink, Laren, telefoon (0573)
402124. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder aftpraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 eh 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-1130 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 090O-8806 (20 ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

VOOR niRixrn: DRINGI:NDI: HULP VAN:
poi.nn: - AMIUJIANCI : - KRANDWI:I :R telefoon 112

POLITIE VORDEN:
datf en nachl (0575) 55 12 30 b.%.£. (055) 368 68 68

BRANDW1-I-R: daj; en nacht 1 1 2
AMBULANCE: da« en nacht 112

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

• Vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' houdt een snijbloemen-
actie in Vorden, vrijdag en
zaterdag komt men met snij-
bloemen bij u langs

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

• Te koop: noten. Zelf rapen.
Zaterdag 9 oktober van 9.00
tot 12.00 uur. Huize Zei Ie,
Ruurloseweg 92, Hengelo
(Gld.)

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

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 12 weken. Bel voor
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
5721 27.

• Ja^fcloemendaal koopt en
haalUw boeken en betaalt ó
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Grote partij buxus 25/30 -
35/40 cm (kwantumkorting),
diver̂ üpollen. Hesselinkdijk 2,
HengV(Gld.), tel. (0575) 46
4818

• Een extra inkomen in uw
vrij tijd? Info AMWAY distribi-
teur 0575-555114 (na 19.00
uur)

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 46 73 81

• Te koop: ronde gewassen
grindtegels; 2 waaiervormi-
ge houten vlonders, 2 m;
ronde salontafel (Italiaans
eiken) 0 1,20 m. Tel. (0575) 55
14 16

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel (0575) 46 16 70

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

• Zondag 10 oktober a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 16 00

• Verloren: zwart/groene
fietstas met petrolkl. zomer-
jack en donkerbl. regenpak.
Tel. (0575) 46 25 21

• Te koop: Volvo 440 DL b.j.
'91 km-stand 94.500; zilver
metallic met trekhaak, mooie
auto. Prijs n.o.tk. Tel. (0575) 46
11 13

• Te koop: Suzuki Swift 1300
GLX 5-deurs, b.j. '89, tel.
(0575) 46 50 58

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

• Vrijdag en zaterdag snij-
bloemen van 'De Vogelvriend'
Vorden kopen

• Droge druiven voor boeren-
jongens: rozijnen bij de
Wereldwinkel. Van 2,29 voor
1,50!

• Tweede auto nodig? Te
koop: Renault 5 b.j.'89, in
goede staat vr.gprijs f2.250,-.
Tel. (0575) 57 24 60

• Te koop: bruin leren bank-
stel, 3-zits + 2 fauteuils, in
goede staat Tel. (0575) 55 18
45

• Te koop: aardappelen Glo-
ria, Parel, Surprise en Bildstar,
ook voor winteropslag. Diver-
se soorten verse groenten
en fruit Voerwortelen. Elke
dag verkoop aan huis en elke
donderdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 09.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannen-
koekenrestaurant 'Kranenburg'.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• De Wereldwinkel schrijft
bonnen uit: cadeaubonnen.
Nu verkrijgbaar bij Wereld-
winkel Vorden

• Te koop: luxe Fries hengst-
veulen. Tel. (0575) 55 12 85

• Gevraagd: weidegelegen-
heid ± 6 weken voor 2 of 3
jonge paarden. Tegen betaling.
Stal Nieuwmoed, Vorden, tel.
(0575) 55 67 66

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor twee ochtenden per
week. Buurt Wildenborchse-
weg (0575) 55 66 90

• Snijbloemen van de Vogel-
vereniging 'De Vogelvriend'
Vorden

• Big Power speciaal voor
mensen met astma-cara. Inl. D.
Ravesloot tel. (0575) 46 14 31

• Te koop: verkleedkleren.
Buurtver. De Sprokkelaar. Tel.
na 20.00 uur (0573) 45 22 22

Contactjes
in Weekblad

Contact?

Het cement
tussen vraag en

aanbod!

De heerlijke tijd voor iets lekkers
bij de koffie breekt weer aan!

Maak keuze ui*. onze unieke 30 soorten vlaaien.
flaflve/s, calorie-arm en zonder conserverings-

om van te miödelen-
smullen

keuze uit 30 soorten 06
'n heerlijke vruchten, appel,

~j boerenjongens-combinatie
12 royale punten M fl C" QCj

voor maar
M
T
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'n kleinere

kirschvlaai
voor 6 personen f8?5

o o o o o O' o
Tompoucen

^ van f 2,25 ff 1 85
per stuk voor | l •

Alles even lekker! O O O O O O O

Deze week:

echte Franse pistolets
5voor] fc«

Zie ook onze dagaanbiedingen
elders in dit blad

f12?5
ledere donderdag: 5 broden voor maar

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Algemeen Dagblad/Volkskrant

vragen voor Vorden

min. leeftijd 15 jaar.

Tel. (0800) 023 03 51 (gratis) (0346) 57 52 68

De praktijk voor oefentherapie

wordt vanaf 1 oktober voortgezet
door Melle Steringa

Vanaf maandag 11 oktober vindt de praktijk tijdelijk
plaats bij Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden

Telefoon praktijk O6-23542O31

p

i,

Vanaf heden hebben wij de exploitatie van
De Bosrand beëindigd.

Consumptiemunten blijven geldig in d'Olde Kriet
in Wichmond.

Tevens wensen wij Constance Bouwmeester veel succes
met deze nieuwe uitdaging.

Henk en Karin Derksen

d'Olde Kriet
Dorpsstraat 25 • 7234 SZ Wichmond • Telefoon (0575) 44 16 00

ii.



Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Erwin

Hij is geboren op 27 septem-
ber 1999 en weegt 3920 gram.

Henri Siebelink
Sonja Bertholet
en Dennis

Het Hoge 13
7251 XT Vorden
(0575) 55 37 96

Trots en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Bjorn

Hij is geboren op 28 septem-
ber 1999.

Henk, Karin en
Remon Derksen

Café-restaurant d'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25
7234 SZ Wichmond
Tel. (0575) 44 16 00

Daar het ons onmogelijk is een
ieder persoonlijk te bedanken
voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve
man, vader en opa, betuigen
wij langs deze weg onze
oprechte dank.

Uw aanwezigheid, deelneming
en persoonlijk woord en vele
kaarten waren ons tot grote
steun en troost

G. Eskes-Addink
kinderen en
kleinkinderen

Oktober 1999
Kerkhoflaan 2
7251 JW Vorden

Op 24 september mochten wij
velen ontmoeten die ons kwa-
men feliciteren met ons 40-
jarig huwelijksfeest
Ook in de vorm van kaarten en
op andere wijze kregen wij veel
felicitaties.

Wij willen u allen daar heel
hartelijk voor bedanken.

Met dankbaarheid denken wij
aan deze mooie dag terug.

Henk en Tine Bosman

Larenseweg 5
7251 J L Vorden

Het persoonlijk medeleven, de
bloemen en de kaarten heb-
ben ons zeer gesteund na het
overlijden van onze mama en
oma

GEZIENA JOHANNA
VREEMAN-

ZWEVERINK

Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, oktober 1999

In plaats van
adreswijzigingen

Per 22 september zijn wij,
de familie

La n g werd e n
verhuisd

van Heideweversweg 1
naar

Almenseweg 24,
7251 HR Vorden

Noabers en buren
bedankt!

In plaats van kaarten

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

Bel de Winterschilder!
65,- korting per man per dag.

voor
in- en exterieur

verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wandafwerking

OPHIE'S

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

Confacfy'es?
Hef cement tussen vraag en aanbod!

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !

Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

Op 10-10-1999 is het 12 1/2 jaar geleden dat onze

ouders

Johan en Dora Berenpas
zijn getrouwd en dat vinden ze nog steeds leuk

(wij ook!).

Daarom geven ze die dag een feest.

Wilt u hen feliciteren, kom dan op de receptie
tussen 11.30 en 15.30 uur bij

"de Pauw van Warnsveld'1

Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

Tot ziens!

en gi
V Berenpas

"Hanskamp"

Geesinkweg 6a

7231 RE Warnsveld

Dinsdag 18 oktober zijn wij

| J.B.HIIge
f en

A.G.M. Hilge-Jansen

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit op 19 oktober met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren,
bent u van harte welkom van 15.00 tot J

J 1700 uur in 't Wapen van 't Medler, |
Ruurloseweg 114, Vorden.

'>' $
Margrietlaan 6 Jfc

l 7251 AT Vorden

Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor een ieder klaargestaan
Flink was je, je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven
Flink wil je, dat wij ook zullen zijn
Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn

Verdrietig delen wij u mede dat vol wilskracht thuis is
overleden mijn lieve man en onze lieve papa

BEREND JAN LUIMES
JAN

in de leeftijd van 46 jaar.

Elly Luimes-Vaags
Gerben
Arjan

29 september 1999

Hertog Karel van Gelreweg 20
7251 XL Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd delen wij mede, dat is overleden ons trouwe
lid en voorzitter van onze vereniging

JAN LUIMES

Wij zullen hem blijven herinneren.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Namens bestuur en leden van
'Schietvereniging Wildenborch'

Vorden, oktober 1999

In alle rust is na een werkzaam leven vandaag geheel
onverwacht overleden mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

GERHARDUS THEODORUS
HENDRIKUS HUMMELINK

GRADUS

op de leeftijd van 85 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging in Maria
Poste/ te Keijenborg.

C.J. Hummelink-Winkelman
Truus en Hans
Gradus en Maria
Frans en Hennie
Doortje
Ton n ie
Tlnie en Hennie
Jos en Marjan
Aloys en Anneke
Jan en Anja

Henk en Rina
Guus en Annelies
Mariet en Wim
Trees en Gerrit
Ido
Peter en Els
Marga en Pieter

Kleinkinderen en
achterkleinkind

2 oktober 1999
Zorgcentrum Waria Poste!', Keijenborg

Correspondentie-adres:
J.J.M. Hummelink,
Brinkerhof 67, 7251 WX Vorden

Er zal voor hem een avondwake worden gehouden op
woensdag 6 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk
St Willibrordus te Hengelo (gld.), waarna gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren in de aula aan de
Bleekstraat aldaar.
De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 7
oktober om 10.30 uur in de parochiekerk St Willibror-
dus te Vierakker. Aansluitend begeleiden wij hem naar
zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

Lieve opa/oude opa,
in ons hart zult u altijd bij ons zijn.
Rust zacht

2 oktober 1999

Evelien, Wilfred
Yvonne

Patrick
Irene, 9ander
Suzanne

Wij zijn verdrietig door het onverwachte overlijden,
maar ook dankbaar voor wat wij meekregen in het
leven van onze lieve zorgzame man, fijne vader,
schoonvader en opa

WILLEM RIETMAN

8 augustus 1920 2 oktober 1999

G.C. Rietman-Hiddink
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
Deldenseweg 1, 7251 PN Vorden

De rouwdienst is op 7 oktober om 11.00 uur in het
kerkje aan de Dorpsstraat in Wichmond.
Vanaf 10.30 uur is daar gelegenheid tot condoleren
en afscheid nemen.

Heden is uit onze familiekring heengegaan, onze
broer, zwager en oom

WILLEM RIETMAN
ECHTGENOOT VAN G.C. HIDDINK

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden:

Apeldoorn:

Winterswijk:

Silvolde:

Wichmond:

Vorden, 2 oktober 1999

A. Hiddink-Rietman
G.J. Rietman t

T.A. Ruiterkamp-Rietman
W.J. Ruiterkamp t

AT. Ilbrink-Rietman
G. llbrink t

A. Rietman
C. Rietman-Berentsen

G.J. Rietman t
E.H. Rietman-Hissink

Neven en nichten



GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
^^

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vonten
TeL: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
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 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

NUCHTINGEN T3.V. DE HONDENBELASTING

BELASTINGJAAR 1999

Ondergetekende

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 .houder/houdster is

van Jiond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de ken-
nelnaam vermelden.

registratienummer Jcennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven
het nu nog in uw bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,

Vbrden 19
(handtekening)

OUWAANVRAAG

plaats aanvrager inhoud
Deldensebroek- H.W. Oldenhave plaatsen kapberg
weg 14

datum ontvangst
24-09-1999

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

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats
de Decanije 33
t/m 47 (oneven)

Zutphense-
weg60

aanvrager
V.O.F. de
Decanije

B.Th. Hammink

inhoud
bouwen
appartemen-
tengebouw
vernieuwen
bergruimte

vrijstelling
hoogte

kappen
plaats aanvrager inhoud
Decanijeweg 2 AJA Hartelman vellen l prunus
Lankhorsterstraat l, H.Th.J.M. Duenk vellen 2 linden
Wichmond

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

ET MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 8 oktober tot en met 4 november 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. VOF Berends Horeca, lindeseweg 23, 7251 NJ Vorden, voor het veran-

deren van een (eet)café met biljart, op het perceel Lindeseweg 23 te Vor-
den;

2. Stichting PCVO, Het Hoge 41, 7251 XV Vorden, voor het plaatsen van
lokalen voor tijdelijke huisvesting, op het perceel Nieuwstad 49 te Vor-
den; en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. maatschap Hartemink, Heerlerweg 6,7233 SG Vierakker, voor het aan-
vragen van een proefstalstatus ligboxenstalling, op het perceel
Heerlerweg 6 te Vierakker.

De aanvraag genoemd in de melding onder punt 3 heeft geen danwei uit-
sluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vonden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 8 oktober tot en met 18 november 1999, ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: maatschap WM. en BJ. Wassink
adres: Almenseweg 56
woonplaats: 7251 HS Vorden
adres van de iiirichtingiAlmenseweg 56
om vergunning voor: een rundvee, schapen- en varkenshouderij

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubel asting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit

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

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 novem-
ber 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovenge-
noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzit-
ter is beslist, inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-
nummer), fax (0575) 55 74 44

openbare kennisgeving besluit inzake gehele intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

In het gemeentehuis van Vonden, sector grondgebied, bureau milieu en
in
de openbaa^bibliotheek van Vonden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 8 oktober tot en met 18 november 1999, ter inzage
het besluit tot gehele intrekking van de aan de heer JA Eulink, Delden-
sebroekweg 17, 7251 RD Vorden, op 7 mei 1985 verleende milieuvergun-
ning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeen-
te Vorden^fctie N, nummer 56, adres inrichting: Deldensebroekweg 17
te Vorden^ret perceel is thans in eigendom bij de heer D.J.R, Kamberg.
Strekking van het besluit:

Wij hebben besloten de milieuvergunning ambtshalve in te trekken,
omdat sedert 1993 bedrijfsmatig geen vee meer aanwezig is en evenmin
nog zal worden gehouden. Er zijn uitsluitend kippen en geiten voor hob-
bydoeleinden aanwezig, zodat geen sprake meer is van een agrarisch
bedrijf.

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

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 novem-
ber 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovenge-
noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzit-
ter is beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-
nummer), fax (0575) 55 74 44

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vonden, sector grondgebied, bureau milieu en
in
de openbare bibliotheek van Vonden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 8 tot en met 21 oktober 1999, ter inzage het ontwerp-
besluit tot gedeelte lijke intrekking van de aan de heer H. Robbertsen,
Nieuwenhuisweg 2, 7251 PR Vorden, op 2 mei 1994 verleende milieu-
vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie N, nummer 235, adres inrichting: Nieuwen-
huisweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeelte lijk in te trekken om de productieruimte van
(bruto) 277,5 kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van
de heer H.C. Goorman, Wardsestraat 5,7031 HD Wehl. Na afronding van



de transactie houdt vergunninghouder een productieruimte van 287,9 kilogram NH3 over. De depositie neemt
met 49% af van 34 naar 16,54 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk en/of mondeling, gemotiveerde beden-
kingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 22 okto-
ber 1999. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen,
niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, 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 (doorkiesnunimer), fax (0575) 55 74 44

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning (artikel
8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vonden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 8 tot en met 21 oktober 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeelte lijke intrekking
van de aan maatschap Schuerink, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden, op 17 augustus 1993 verleende milieu-
vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummers
2103 en 2104, adres inrichting: Enzerinckweg 10 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeelte lijk in te trekken
voor de productieruimte van (bruto) 1121 kilogram NH3, waarvan 1077,1 kilogram NH3 wordt overgedragen aan
de agrarische bedrijven van:
1. maatschap Pasman, Severtweg 7, 7156 RG Beltrum (777,1 kilogram NH3) en
2. maatschap Krus, Werfhout 7,6942 NN Didam (300 kilogram NH3).

43,5 Kilogram NH3 wordt ingetrokken in het kader van de Bevar-regeling. Na afronding van de transactie houdt
vergunninghouder een productieruimte van 278 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 91% af van 3186
naar 278 mol. Na afronding van de transactie doet hij een melding volgens het Besluit melkrundveehouderij-
en.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 22
oktober 1999. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat
gelijk met de bedenkingen, 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

>
jf OORDOOSTELIJKE VERBINDING

Li het gemeentehuis, bij de afdeling bestuur in de units ligt gedurende
de openingstijden ter inzage:
• het standpunt over de Noord-oostelijke verbinding, ingenomen door de

minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

• de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede
Kamer over dit Standpunt;

• het rapport Hoofdlijnen uit de inspraak van het Inspraakpunt Verkeer
en Waterstaat.

NOEI- EN TUINAFVAL

Najaarsinzameling: 19 oktober. Binnenkort meer informatie in deze
rubriek. Zie ook de afvalkalender 1999/2000, pagina 1.

Raambiljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

JSTE\
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenis-
sen 'verdienen een gou-
den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduur-
werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wand!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575464000

De lekkerste vlees-
waren en worst-
soorten uit eigen

worstmakerij
^^

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker

Gegrild smaakt 't altijd
naar meer! :*•'••

feervol winkelen

Heerlijk
gekruide

lekkernijen
uit de grill

Vertrouwd en
mals rundvlees

NIEUW!
Sparen voor

cadeaus en grote
spaarwinst met

uw bankpas'.
Vraag de folder

in de winkel

Zodra we onze grill aanzetten ruikt u meteen
die heerlijke, kruidige geur.
En zeker als het rond etenstijd is, loopt het
water u in de mond. Want een fijn gekruide
kippenpoot of zo'n smakelijk stuk grillworst
gaan er altijd in.
Steeds meer mensen ontdekken het gemak
van die kant en klare lekkernijen en nemen
het graag warm mee naar huis.
Kom deze week zelf maar 'ns proeven van al
die overheerlijke mogelijkheden.

De beste kwal i te i t rede l i jk gepr i jsd
KIPREEPJES

naturel of
gemarineerd

500 gram /./O

MAGERE
RUNDERLAPJES

500 gram

HERFSTSALADE
100 gram 193

V L E E S W A R E N - T R I O

PATÉ

PEPERCERVELAAT
CASSELERRIB

100 gram per soort

samen voor

KEURSLAGER
K O O P J E

GEPANEERDE

SCHNITZELS

Diverse soorten

GRILLWORST
naturel • ham/kaas

paprika • poesta
Indisch

S P E C I A L

KIPTANDORI
100 gram

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

FLEISCHKASE
100 gram

Aanbiedingen gelden
t/m 9 oktober 1999.

Gratis stempels
waarmee u spaart voor
vertederende familie

knuffel-olifanten!

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

VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321



Kies voor zekerheid

Met de Millennium Kachel
Misschien heeft de overheid gelijk en kunt u na een fees-
telijke mülenniumwisseling gewoon gaan slapen. Want
alles is toch in het werk gesteld om een millennium-
probleem te voorkomen.
Er zijn de laatste jaren miljarden geïnvesteerd om de
problemen, die computersystemen en/of software met
het jaartal 2000 kunnen hebben, te voorkomen. Maar he-
lemaal zeker is men niet. In de nacht van 31 december
op l januari zullen vele duizenden mensen, op alle mo-
gelijke kritische knooppunten, paraat staan. Dit geeft
wel aan dat men er eigenlijk nog niet zo gerust over is.
Zo schreef de consumentenbond al: "Je weet niet wat je
niet weet". En als er toch problemen komen is de consu-
ment uiteindelijk de dupe.

Niets is zeker
Ook al is er nog zo hard aan ge-
werkt, er is geen zekerheid dat
alles normaal blijft functioneren.
Sommige vliegtuigen mogen in
die nacht niet boven Nederland
vliegen.
Vlak voor de eeuwwisseling zul-
len veel ziekenhuizen zoveel
mogelijk patiënten ontslaan en
alleen in noodsituaties patiën-

20% van de Nederlandse huizen,
naast de centrale verwarming,
een open haard, allesbrander,
kerosine kachel of butagas ka-
chel (met gasfles) aanwezig is.
Dat betekent dat in 80% van de
woningen geen andere mogelijk-
heid van verwarmen is dan in bed
te blijven of met zo veel moge-
lijk mensen dicht tegen elkaar
aan te kruipen.

Een oplossing
Veel mensen wachten de proble-
men niet af maar zullen zich voor
de winter ook tegen een moge-
lijk warmteprobleem willen
indekken. Heeft u geen hout-
kachel of open haard en wilt u

Zibro Kamin u warm houden.
Kachels van Zibro Kamin zijn
overal makkelijk te plaatsen, heb-
ben geen schoorsteen nodig,
zijn zuinig met energie en op

er toch warmpjes bijzitten, dan^^600 plaatsen in Nederland te
kan een kerosine kachel val^koop.

ten opnemen. Heeft men daar
het millenniumprobleem dan niet
opgelost?
Waterleidingbedrijven hebben
inmiddels noodapparatuur aan-
geschaft om zo nodig iedereen
van drie liter water per dag te
voorzien.
Onze belangrijkste voorzieningen
zijn elektra, gas en water. Maar
geen van de nutsbedrijven geeft
schriftelijke garanties. En komen
er toch energiestoringen, met of
zonder onderbrekingen, wat
dan? Hoe moet het op en na l
januari 2000 met uw verwar-
ming, het is tenslotte winter?

, Uit onderzoek blijkt, dat in bijna

Waar te koop

Dt GROEN EN DOEN WINKELJE DE GR<

HtëtKOOP
Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

De Zibro Kamin Turbo kachel
brandt op een temperatuur van
maar liefst 1200 °C en heeft een
rendement van bijna 100%.
Ruimten vanaf 13 tot 45 m2

worden aangenaaor verwarmd.
Een jerrycan met^pliter Zibro
Plus kerosine kost ƒ 38,00 (prijs
sept.1999), goed voor gemid-
deld 100 uur warmte.

Geen nodeloz9
investering
En als het probleem minder ern-
stig wordt, wat iedereen hoopt,
dan heeft u een kachel die uw
kamer, keuken, serre, garage,
hobby-ruimte of studeerkamer
op een energiezuinige manier
verwarmt. In voor- en najaar kunt
u de cv zelfs uitlaten.
Zibro Kamin kachels gaan 15 tot
20 jaar mee en de meer dan
160.000 gebruikers in Nederland
zijn uitermate tevreden over de
heerlijke en aangename warmte.

BIJ BESTEDING VAN ƒ 45,- AAN CD'S

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA .VORDEN Chipknip

DCV DOSTAL VORDEN
Het eerste team van Dostal Wegen-
bouw Vorden is de competitie
goed begonnen. Na de degradatie
uit de landelijke hoofdklasse gel-
den ze als de te kloppen ploeg in
de eerste klasse. Op papier steekt
de hoofdmacht van Dostal Vorden
met kop en schouders boven de
anderen uit, maar het moet wel
bewezen worden op het bord. Dat
is een dure les die getrokken kan
worden uit het voorbije seizoen.
Met vrijwle hetzelfde team willen
de jongens het terrein zo snel mo-
gelijk heroveren. In de eerste
ronde ging dit moeizaam en werd
de finish met hangen en wurgen
bereikt. Dankzij Nina Hoekman-
Jankovskaja en Gerrit Boom kwam
Dostal Vorden op voorsprong,
maar daarmee was de koek vrijwl
op. Helaas trof Jan Masselink di-
rect de sterkste speler van de be-
zoekers bij zijn terugkeer in de
hoofdmacht. Jan trok onvervaard
ten aanval maar moest erkennen
dat de aanval het effect had van
een boemerang. Gelukkig maakte
Wieger Wesselink aan alle onze-
kerheid een eind en bracht de
einduitslag op 12-8.
De tweede ronde leverde een over-
tuigende zege op tegen de gasten
uit Amsterdam. Weer werden de
overwinningen verzorgd door
Nina Hoekman-Jankoskaja, Gerrit
Boom en Wieger Wesselink. Bij dit
gezelschap voegde zich ook Henk
Ruesink met een sterke winst. De
enige dissonant was de teamleider
Henk Grotenhuis ten Harkel die
zijn slechte spel deze keer terecht
beloond zag worden met een vette
nul. Henk Hoekman was geheel
tegen zijn gewoont ein als laatste
op jacht naar de scalp van zijn te-
genstander. Hoezeer deze ook zijn
best deed de remise te ontlopen,
uiteindelijk deelde Henk de pun-
ten en tekende voor de 13-7 uit-
slag.
Het tweede team van Dostal We-
genbouw Vorden gokt weer op een
plaats in de middenmoot in de
landelijke tweede klasse. In de eer-
ste ronde werd hiertoe een nuttige
zege geboekt op PSV Eindhoven.
Dankzij Harry Graaskamp en Ber-
tus Bosch kwam Vorden op voor-
sprong en gaf deze niet meer weg,
ondanks nederlagen van Martin
Boersbroek en de debuterende
Wouter Ludwig. De beslissing viel
aan het bord van Mark Klein Kra-
nenbarg die met zijn zege de basis
legde voor de 11-9.
hi de tweede ronde waren de re-
serves van Dostal Vorden niet og-
pewassen tegen het sterke Wage-
ningen. De invallers Gerrit Huls-
hof en Henk Klein Kranenbarg
troffen aan de onderste borden te-
genstanders die een maatje te
groot waren. Alleen de dit jaar de-
buterende Danny Slotboom gaf te-
gengas en zette zijn toch niet kin-
derachtige tegenstander hardhan-
dig van het bord. Tot slot ging Ber-
tus Bosch nog onderuit en kon
Vorden de balans opmaken bij 8-
12.

Iedere dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lek-
ker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd

VAM T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak kibbeling

è 500 gram ¥
+ GRATIS

• %9p "*

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!



9e Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

1979 _ _ _ ^ 1999
4de Lustrum

zondag 10 oktober a.s.
Om hieraan 'n feestelijk tintje te geven houden wij in de
zaal 'n receptie vanaf 20.00 uur. Wij stellen de komst
van vrienden, bekenden, (sport)verenigingen, collega's
en relaties, zeer op prijs.

Hannie, Volkert, Patricia, Vincent
en medewerkers

Vorden, oktober 1999

kandels-ofzetwerkgebied
Mrtica-de Vijfsprong
therapeutische leef-nierkgemeen-
schap en biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
beheeri een winkel in natuur-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdag markt te Vorden.

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

"Bel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

lAjfsprong
Trading

Keoordnieg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Deze week ^
* Honingzoete Mskaat druif 2 kg in

mand slechts f 6,45
* Diverse hoogstamappels o.a. Notaris

appel en Ingrid Marie
* Vijfsprong aa jppels diverse rassen

ook voor opsT

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van Od.OO tot 12.30 uur
moensdag

.
zaterdag
en vrijdag op de markt

van Od.00 tot 12.30 uur
en 14.00 tot 1S.OO uw-
van OS.OO tot 15.00 uur

tot en met december 1999
Bedankt!

Met uw steun zijn er al ruim 500.000
Zonnebloembroden in Nederland over de

toonbank gegaan en heeft ƒ 100.000,- opgeleverd.
En wij gaan door, want met uw steun kan er een

nieuwe rondvaartboot komen in Amsterdam.
De jubileumwens van de 50-jarige Nationale

Vereniging de Zonnebloem.

Zonnebloembrood
van de Echte Bakker natuurlijk!

Hazelnootschuimvlaai f 10,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Neem de tijd
voor het ontbijt.

•

Deze week is het de Week van het Brood bij alle
Nederlandse bakkers. En deze keer staat hij in het
teken van het ontbijt. Er gaat geen dag voorbij
zonder brood. En een goeie dag begint er zelfs
mee.
Daarom deze week:
Nieuw energusbrood, brood dat je energie
geeft, voor de hele dag.
Daarom loopt u de volgende dag nog harder naar
onze winkel voor de volgende aanbiedingen:
Herfstbrood f 3,00
Herfstvlaai f 10,00
Paddestoeltjes f 0,75

Voor de vroege vogels
10 tarwebollen voor f 2,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

* BOSSEN CHRYSANTEN 5,00

\ 2 CYCLAMEN 10,00
3e GRATIS

l l KIST VIOLEN 7,95

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

het houdt maar niet op in Bikkels,
het Kinderboekenweekgeschenk van

Carry Slee
Gratis bij aankoop van ten minste f 19,50 aan

kinderboeken, zolang de voorraad strekt.

VAN ®PENSTAARTJETOT

VERHALEN
OVER

SCHOOL

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober 1999 ^N
www.kinderboekenweek.nl

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

M A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
• Grondwerk
* Containers
» Bestratingen
• Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldi|k

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Wij vragen een

medewerkster
18-20 jaar.

eventueel ervaring in de slagerij

salaris volgens CAO

Uw schriftelijke reactie kun je zenden aan:

Vlogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Voixlen
Telefoon (0575) 55 13 21



Presentatie van Vorden '99' -
een uniek boek

Erehaag bij Vordens huis-
vrouwenorkest

Menige gemeente in ons land
zal jaloers zijn op Vorden. Want
waarschijnlijk krijgt geen
plaats in Nederland in de laat-
ste maanden van deze eeuw een
boek aangeboden waarin het
dagelijkse leven van de bewo-
ners wordt vastgelegd voor de
toekomst. Een boek dat met
vele artikelen en ruim 150 re-
cente foto's als het ware een
portret is van een dorpsge-
meenschap die zich bevindt op
de grens van twee eeuwen. Dat
boek is Vorden '99' en het eerste
ex. werd vorige week als jubi-
leumgeschenk aangeboden aan
het bestuur van de Openbare
Bibliotheek die in zijn huidige
vorm een kwart eeuw bestaat.
Een tweede ex. werd overhan-
digd aan burgemeester Kamer-
ling als vertegenwoordiger van
het gemeentebestuur.

Het was de heer Piet de Vries die
als voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Openbare Biblio-
theek' deze twee exemplaren met
enkele toepasselijke woorden kon
aanbieden. Voor het begin van de
raadsvergadering ontvingen ook
alle leden van de gemeenteraad
een exemplaar als blijk van waar-
dering voor de aandacht die de
raad heeft voor het belangrijke
werk van de bibliotheek. Tijdelijk
voorzitter Wallenburg van het bi-
bliotheekbestuur ontving daarna
in de bibliotheek het eerste ex. van
de gebonden en genummerde edi-
tie waarbij werd gewezen op het
grote belang dat de openbare bi-
bliotheek voor onze gehele Vor-
dense gemeenschap heeft. De heer
Wallenburg toonde zich bijzonder
verheugd over dit bijzondere en
toepasselijke geschenk.

Bestuurslid Harry van Rijn van de
Stichting VOB, journalist, vormge
ver en tevens bedenker van dit pro-
jekt, onderstreepte daarna de ver-
rassende medewerking die door
velen werd verleend bij het tot-
standkomen van deze uitgave. Ge
noemd werden:

- de Vereniging 'Oud Vorden'
waarvan drie leden zich inder-
tijd spontaan opgaven als redac-
tielid,

- een twaalftal personen dat werd
benaderd en bereid bleek een ar-
tikel te schrijven over een facet
van het leven in Vorden,

- de leiding van de scholen die de
kinderen inspireerden van 'hun
liefste plekje in Vorden1 een te
kening te maken waarvan een
aantal in kleur in het boek is op-
genomen,

- particulieren en fotografen die
zorgden voor boeiend fotomate
riaal dat de afgelopen maanden
in veel gevallen speciaal voor
Vorden '99' werd gemaakt en
niet te vergeten

- de heren Weevers van de Vor-
dense drukkerij die als sponsor
onbeperkte ruimte beschikbaar
stelden in 'Contact'. Mede daar-
door werden bij voorintekening
al 600 ex. verkocht. Ook aan het
drukken van het boek werd door
drukkerij Weevers veel zorg be
steed en werd een fraai stuk vak-
werk geleverd.

Tenslotte werd de 10-jarige Daph-
ne Waarle van de Dorpsschool met
een geschenk bedankt voor haar
tekening die op het omslag van

het boek de Dorpskerk laat zien.
Deze kerk, al vele eeuwen een be
langrijk en centraal element in
onze gemeente, werd door Daph-
ne uitgebeeld op een moderne en
transparante wijze, waardoor als
het ware het verleden en de toe
komst met elkaar werden verbon-
den.

Met een heildronk op een verdere
voorspoedige verkoop van Vorden
'99' werd de presentatie besloten.

Vorden '99' is verkrijgbaar bij
Boekhandel Bruna, de VW en de
bibliotheek voor de prijs van
f29.50.
Wie het bij voorintekening bestel-
de kan dit ex. ophalen bij het be
steladres (Bruna of biblotheek).

Vrijdag j.1. traden Yvonne Scheepers en Myckel Eunink in het huwelijk.
De bruid is het jongste lid van het orkest.

Bezoek en oppas service
(BOS) bestaat 5 jaar!
Donderdag 23 september j. l
vierde de Bezoek en Oppas Ser-
vice (BOS) voor dementerende
en chronisch zieken haar 5
jarig lustrum in Pannekoek-
boerderij Erve Brooks te Gelse-
laar. 20 vrijwilligers van de BOS
waren daarbij aanwezig en wer-
den onthaald op een gezellig
koffie en lunch gebeuren.

ONTSTAAN BOS
De BOS is ontstaat uit een vraag
van de RIAGG om ondersteuning
van de mantelzorgers bij demente
renden. Daarop zijn de Stichtin-
gen Welzijn Ouderen van de ge
meenten Lochem, Gorssel, Vorden,
Warnsveld en Zutphen rond de
tafel gaan zitten met als uiteinde
lijk resultaat een regionale BOS or-
ganisatie met lokale BOS projec-
ten.

WAT DOET DE BOS
De wens om zelfstandig te kunnen
blijven wonen kan voor partner, fa-
milie, kennissen of professionele
hulpverle^» een te zware belas-
ting gaar^Vormen. Vrijwilligers
van de BOS bieden een bijdrage in
de hulpverlening. Vrijwilligers zijn
geschoold in het omgaan met in-
tensieve hulpverlening. De Stich-
tingen Welzijn Ouderen in de
regio ondersteunen de BOS.
Vrijwilligers zijn doorgaans een
dagdeel beschikbaar om bijvoor-
beeld:
* De hulpvrager gezelschap te

houden en dan een eindje te
gaan wandelen of samen de
krant te lezen en een kopje kof-
fie te drinken

* Een oogje in het zeil te houden
zodat de partner er eens even
tussenuit kan, om te winkelen,

naar de vereniging, de kaartclub
of het zangkoor te (kunnen blij-
ven) gaan.

Want, zo stelt de BOS, als je eens
even tijd voor jezelf kunt nemen,
kun je de zorg voor de partner lan-
ger aan.
De BOS probeert een vaste vrijwil-
liger te vinden die voor een lange
re periode regelmatig komt om ge
zelschap en oppas te bieden. De
hulpvrager, de eventuele aanwezi-
ge mantelzorg (partner, kinderen
of kennissen) en de vrijwilliger
kunnen op die wijze goed aan el-
kaar wennen.

BOS 5 JAAR
In de vijf gemeenten draait de BOS
nu vijfjaar. In het jaarverslag 1998
van de BOS staat vermeld dat er 32
vrijwilligers bij de werkzaamhe
den van de BOS zijn aangesloten.
Goed voor in totaal 38 bezochte
cliënten gedurende 818 dagdelen
in 1998.

De vrijwilligers van de BOS bezoe
ken mensen in de thuissituatie
daar waar sprake is van verward-
heid en dementie. De vrijwilligers
zijn hiervoor speciaal opgeleid. In-
middels zijn de werkzaamheden
van de BOS uitgebreid naar men-
sen met een chronische ziekte.
Ook deze mensen worden door de
BOS vrijwilligers bezocht.

Indien men belangstelling heeft
voor de BOS, als vrijwilliger of als
cliënt, dan kan men contact opne
men met het BOS project:
Gorssel: 0575491913
Warnsveld: 0575-524584
Lochem: 0573-254444
Zutphen: 0575-519876
Vorden: 0575-553405

Gespreksgroep voor
weduwen en weduwnaars
De gespreksgroep is bedoeld
voor hen. die langer dan een
jaar geleden hun partner heb-
ben verloren en daar met lotge-
noten over willen praten, van el-
kaar willen leren en ervaringen
willen delen.

Centraal thema in de groep is de
vraag:
Wat betekent het om zonder part-
ner verder te moeten leven?

Er wordt aandacht besteed aan: ge
voelens van verdriet, angst, boos-
heid, schuld; eenzaamheid, het al-
leen wonen; reacties van familie,
vrienden en kennissen; hoe kun je
de steun krijgen die je nodig hebt;
hoe richt je je leven opnieuw in?
(dagelijkse bezigheden, vrije tijd,
hobby's en relaties).

HOE LANG EN HOE VAAK?
Fe groep start 23 november a.s. en
komt 10 dinsdagmiddagen bijeen

in het kantoor van ZorgGroep
Oost-Gelderland, Zutphenseweg
l c te Vorden, onder begeleiding
van Ellen Harmsma en Thea Ro-
vers.

Hoe kan men aanmelden voor
deze groep?
Mocht men geïnteresseerd zijn,
dan kan men contact opnemen
met Ellen Harmsma (tel.nr. (0575)
45 16 59) of Thea Rovers (telnr.
(0314) 62 21 51); zij zijn op werkda-
gen 's morgens telefonisch bereik-
baar.

Men kan nadere informatie vra-
gen en een afspraak maken voor
een gesprek met de begeleiders.
Dit gesprek is bedoeld als nadere
kennismaking, en ook om duide
lijkheid te krijgen of de groep aan-
sluit bij hetgeen men ervan ver-
wacht.
Aanmelden kan tot 15 november
a.s.



Modenieuws bij
Modecentrum
Tennissen

De complete najaarsmode is nu binnen.

Voor dames & herenmode
kunt u bij ons terecht.

Kom kijken en ontdek dat het modebeeld
niet zo grijs hoeft te zijn zoals u
in veel winkels ziet.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober
mode-koffietijd

Blazer 289, Pantalon 149," Colpullover 89," ShOWtijdeH 10.00 CH 14-00 UUr

modeeéntrum
U kunt nu al reserveren

Jack v a n J-frïT,- v o o r l U J 5

Teiuiissen
ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

||::,
Bekendmaking Standpunt
Noord-oostelijke verbinding

Van 14 januari tot en met 11 maart 1999 lag de
Trajectnota Noord-oostelijke verbinding, met daarin
opgenomen een Milieueffectrapport (MER), ter inzage.
Gedurende deze periode was een ieder in de gelegen-
heid te reageren op de plannen met betrekking tot
deze spoorverbinding tussen de Betuweroute en de
grensovergang bij Oldenzaal. Naar aanleiding van de
resultaten van de inspraak, het gevoerde bestuurlijk
overleg en de ingewonnen adviezen hebben de
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
een gezamenlijk Standpunt bepaald ten aanzien van de
plannen rond de Noord-oostelijke verbinding.

De genoermde ministers hebben na afweging van
alle belangen en op basis van alle informatie uit de
Trajectnota/MER, de ontvangen inspraakreacties en
de adviezen, besloten de aanleg of wijziging van de
Noord-oostelijke verbinding niet verder in overweging
te nemen. Het Standpunt wordt dan ook niet gevolgd
door een (ontwerp-)Tracébesluit en ook het maat-
regelenpakket voor de zogeheten 'interimperiode'
wordt niet uitgevoerd.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen kennis te
nemen van het Standpunt van de ministers, de daaraan
ten grondslag liggende overwegingen en de toelichting
daarop, ligt het Standpunt gedurende vier weken ter
inzage op de locaties waar eerder de Trajectnota/MER
Noord-oostelijke verbinding kon worden ingezien.

Welke documenten liggen ter inzage?

Het Standpunt van beide ministers ligt vanaf
30 september tot en met 27 oktober 1999 ter inzage.
Behalve het Standpunt kunnen dan tevens de brief van
de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede
Kamer inzake dit Standpunt en het door het Inspraak-
punt Verkeer en Waterstaat opgestelde, samenvattende
rapport Hoofdlijnen uit de inspraak inzake de Traject-
nota/MER Noord-oostelijke verbinding worden ingezien.
Later in oktober 1999 zal (eveneens gedurende vier
weken) het rapport Beantwoording inspraakreacties op
de Trajectnota/MER ter inzage worden gelegd. In dit
laatstgenoemde rapport is een gedetailleerd overzicht
opgenomen van reacties op de eerder ontvangen
i n spraak reacties. Insprekers worden schriftelijk over een
en ander geïnformeerd.

Waar liggen de documenten ter inzage?

Bovengenoemde documenten liggen gedurende de
reguliere openingstijden ter inzage op de volgende
locaties:

- de gemeentehuizen van Almelo, Angerlo, Ambt
Delden, Arnhem, Bathmen, Bergh, Borne, Brummen,
Deventer, Didam, Diepenheim, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Eibergen, Eist, Enschede, Goor,
Gorssel, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (Ov),
Holten, Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde,

Lochem, Losser, Markelo, Neede, Oldenzaal,
Renkum, Rheden, Rijssen, Stad Delden, Steenderen,
Voorst, Vorden, Warnsveld, Weerselo, Wehl,
Westervoort, Wierden, Wisch, Zevenaar en Zutphen;

- het provinciehuis van Gelderland in Arnhem;
- het provinciehuis van Overijssel in Zwolle;
- de kantoren van de regio's Twente in Enschede,

Achterhoek in Doetinchem, Arnhem/Nijmegen in
Nijmegen en Stedendriehoek in Deventer;

- de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken
in bovengenoemde gemeenten;

- het kantoor van Rijkswaterstaat, directie Oost-
Nederland in Arnhem en het kantoor van de
Hoofddirectie van Rijkswaterstaat in Den Haag;

- de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en
Waterstaat en VROM, beide in Den Haag.

Hoe kunt u documenten opvragen?

Indien u een exemplaar van één of meerdere genoemde
documenten (Standpunt, rapport Hoofdlijnen uit de
inspraak of rapport Beantwoording inspraakreacties
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met
de heer R. Panis van NS Railinfrabeheer, telefoon
(030)235 8321.

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat
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Geboortekaarten
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Huwelijkskaarten

Feestelijke uitnodigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformuliere

Folders

Kranten

Boeken

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

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand[ookvoor kleinere oplages

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL UCHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVO-DRLIK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
UCHTENVOORDE-TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10,7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (G/dj: M. Masselink-Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26



ar en wanneer
u maar wilt

Een verplaatsbare Zibro Kamin Turbo kachel laat u nooit in de steek. In
het najaar en voorjaar kunt u zelfs uw cv uit laten. U heeft het altijd en
overal, snel en voordelig warm. Met een rendement van bijna 100% verwarmt
u een kamer van 35 m' voor gemiddeld drie dubbeltjes per uur. De vettige
brandstof Zibro Plus (kerosine) is overal te koop. Wel of geen Millennium-
problemen? Met een Zibro Kamin zit u er zeker lekker warmpjes bij. Zibro
Kamin kachels en Zibro Plus zijn bij onderstaande dealer te koop.

Er ligt een brochure voor u klaar en we steken de kachel
ook graag voor u aan.

DE GROEN EN DOEN WINKEL

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

"In Stap en Draf

Samengestelde Menwedstrijd

terrein "de Hietmaat"

Hengelo GLD

Za. 9 oktober: Dressuur en Vaardigheid

Zo. 10 oktober: Marathon en Barrage Vaardigheid

Aanvang beide dagen: 8.30 uur

Inl. Mv. W. Steenblik 0575 - 55 28 10

FNV Bondgenoten
Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 11-15 oktober
1999, na afspraak.
Legitimatiebewijs meebrengen bij

H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

Een verplaatsbare Zibro Kamin Turbo kachel laat u nooit in de steek. In
het najaar en voorjaar kunt u zelfs uw cv uit laten. U heeft het altijd en
overal, snel en voordelig warm. Met een rendement van bijna 100% verwarmt
u een kamer van 35 m2 voor gemiddeld drie dubbeltjes per uur. De veilige
brandstof Zibro Mus (kerosine) is overal te koop. Wel of geen Millennium-
problemen? Met een Zibro Kamin zit u er zeker lekker warmpjes bij. Zibro
Kamin kachels en Zibro Plus zijn bij onderstaande dealer te koop.

Er ligt een brochure voor u klaar en we steken de kache
ook graag voor t

Kom naar de speciale

millennium kacheldemonstratie
op zaterdag 9 oktober

TIXI-T/
Fixet Vorden

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 1261

Nu t/m 31 December
20 Itr. Zibro Plus brandstof

GRATIS bij aankoop van een
Zibro Kamin Kachel

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel̂ bn 0575-553405

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

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor oude-
ren en over het ouderenbeleid in het algemeen.

VRIJWILLIGERS VOOR DE
DAGOPVANG
De groepsverzorging is een voor-
ziening voor de ouderen van "de
Wehme" waarbij deze dagelijks al-
lerlei activiteiten aangeboden krij-
gen.
Wij zoeken vrijwilligers die de ac-
tiviteitenbegeleiders willen onder-
steunen.
Tevens zoeken wij vrijwilligers
voor de Dagopvang, een voorzie-
ning voor thuiswonende ouderen.

VANAF l SEPTEMBER
AANSTAANDE PAS 65+ NIET
MEER VOOR 60-PLUSSERS
Ouderen van boven de zestig jaar,
die samenleven met een 65-plus-
ser, hebben vanaf l september jl.
geen recht meer op een Pas 65+.
Staatssecretaris Vliegenthart van
Welzijn heeft dit besloten nadat
de Commissie Gelijke Behande-
ling oordeelde dat er sprake was
van ongelijke behandeling: alleen-
staanden van zestig jaar en ouder
worden gediscrimineerd omdat zij
pas recht hebben op de senioren-
korting als ze vijfenzestig worden.

De Pas 65+ is bedoeld om 65-plus-
sers te stimuleren actief bezig te
zijn en mee te blijven doen. Aan de
pas zijn voordelen verbonden zo-
als korting bij deelname aan aller-
lei activiteiten en bij het streek- en
stadsvervoer. De pas is af te halen
bij de afdeling bestuur, onderdeel
burgerzaken. De aanvrager voor de

kaart moet zelf, met een recente
pasfoto, naar het gemeentehuis
gaan. De pas, die fl. 11,00 kost, is
klaar terwijl de aanvrager wacht.
Een Pas 65+ hoeft niet te worden
verlengd, omdat deze levenslang
geldig is.

Vanaf l september wordt de kaart
dus alleen nog maar verstrekt aan
mensen die daadwerkelijk de pen-
sioengerechtigde leeftijd hebben
bereikt.
Mensen onder de 65 jaar, die nu al
een kaart hebben, hoeven die niet
in te leveren.

GEHEUGENPROBLEMEN BIJ
OUDEREN
Geheugenproblemen bij ouderen
kunnen zowel een lichamelijke
(ziekte, hersenattack) als een gees-
telijke oorzaak hebben.

Geestelijke oorzaken van ver-
geetachtigheid
Eenzaamheid en verdriet kunnen
maken dat u minder aandacht
voor uw omgeving hebt. En zon-
der aandacht neemt u geen infor-
matie op.
Zulke gevoelens ontstaan niet al-
leen door het verlies van dierbare
personen, maar ook door het ver-
lies van uw werk (pensionering) of
door achteruitgang van uw ge
zondheid. Het is ook mogelijk dat
juist op latere leeftijd nare herin-
neringen, bijvoorbeeld uit de oor-
log bovenkomen.

Ook als er veel van u gevergd
wordt (bijvoorbeeld als u voor uw
zieke partner moet zorgen), of als
u in angst en spanning zit, kan uw
belangstelling voor de buitenwe-
reld minder worden. Een depres-
sie (een gevoel van in de put zitten
en het niet meer zien zitten) kan
volgen op zo'n situatie. Uw aan-
dacht is dan nog meer naar bin-
nen gericht.
Uw geheugen kan u ook in de
steek laten, als er veel nieuws op u
afkomt, bijvoorbeeld als u net ver-
huisd bent. Ineens is niets meer
vertrouwd, zelfs de lichtknopjes
zitten op een andere plaats! Er
wordt in die situatie veel van u ge-
vergd; wennen aan het nieuwe
huis, de nieuw omgeving verken-
nen, nieuwe mensen ontmoeten...
Dan hebt u geen 'geheugenruim-
te' meer over.
Vaak spelen meer oorzaken tege-
lijk een rol. Immers als u in de put
zit, hebt u niet zo'n zin om een
goede maaltijd voor uzelf te ko-
ken; als u zich ziek voelt, gebruikt
u misschien meer medicijnen.

Geheugentips
- U hoeft niet alles te onthouden.

Probeer alleen te onthouden
wat belangrijk is.

- Besteed tijd en aandacht aan
wat u wilt onthouden. Herhaal
het een paar keer en schakel al
uw zintuigen in.
Bijvoorbeeld: lezen + hardop uit-
spreken + opschrijven + in ge

dachten er een voorstelling van
maken.

- Wen u eraan belangrijke hande
lingen bewust te doen: het gas
uitdraaien, de huisdeur op slot
doen, enzovoort.

- Gebruik geheugensteuntjes
(boodschappenbriefje, agenda).
Een dagboek bijhouden kan ook
helpen meer vat te krijgen
op alles wat er gebeurt.

- Berg belangrijke dingen (sleu-
tels, portemonnee) op een vaste,
goed zichtbare plaats op.

Tot slot
Bespreek het met uw huisarts als
u klachten hebt, of als u zich on-
gerust maakt over iets.
Zeg niet snel: 't is de leeftijd, er zal
wel niks aan te doen zijn.

CURSUS SCHILDEREN EN
EXPOSITIE
De expositie van schilderwerken
van amateurs in de kantoorruim-
ten van de SWOV heeft veel be
langstelling. Er zijn zelfs verzoe
ken om een cursus schilderen bin-
nengekomen.
Het is ons gelukt een enthousiaste
leraar te vinden, die in januari
2000 op vrijdagmorgen met een
groep wil starten.
U kunt zich hiervoor opgeven bij
ons kantoor.

De werken die op 't ogenblik ge
toond worden zijn van mevr. G.

Molendijk uit Vorden. Zij maakt
gebruik van verschillende technie
ken: olieverf, acryl, aquarel en li-
nosnede.
Belangstellenden zijn de gehele
dag welkom. De schilderwerken
die in de werkruimte van mevr.
van Uden hangen zijn alleen tij-
dens kantooruren te bezichtigen.

CENTRALE VOOR
VRIJWILLIGE
HULPVERLENING EN
VRIJWILLIGERSWERK
Als u in een situatie komt waarbij
u hulp nodig hebt kunt u kontakt
opnemen met de Centrale voor
Vrijwillige Hulpverlening, bij de
Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den.
Wij zijn hiervoor geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.

De hulp kan b.v. zijn:
- klussen
- autovervoer
- boodschappen doen
- praatje/voorlezen
- begeleiding bij artsenbezoek/ bij

naar het ziekenhuis of op zie
kenbezoek gaan.

DURF HULP TE VRAGEN.
De vrijwilligers staan voor u
klaar. TeL 553405.



Velocitas Rabobank Graafschap-West

Velocitas speelt dit seizoen in een nieuwe klasse, wat sponsor De Herberg
een goede reden vond om de ploeg van nieuwe tenues te voorzien.
Boven vJ.n.r.: Hannie Hendriksen, Jeroen Tijssen, Rob Enzerink, Dennis
Wentink en Hand ten Elshof. Onder vJ.nj-.: Ronald de Beus, Erik Olden-
have, Gerrit Wenneker en Huberto Eijkelkamp.

Vrijdagavond speelde Velocitas
in sporthal 't Jebbink tegen GSV
'38 uit Giesbeek. De bezoekers
waren deze competitie nog on-
geslagen, dus Velocitas kan zich
de borst nat maken.

In tegenstelling tot andere wed-
strijden begon Velocitas zeer af-
wachtend. Bij balbezit werd de bal
eerst rustig rondgetikt voordat de
aanval gezocht werd. Dit leidde tot
een prachtige eerste treffer. Den-
nis Wentink Het werd gelijk na
een goed schot van een speler uit
Giesbeek, die overigens ook alle
ruimte kreet om uit te halen. Toch
kwam Velocitas weer op voor-
sprong toen de gasten zich lieten
verrassen door een snelle intrap
van Erik Oldenhave. Dennis Wen-
tink schoot de bal geplaatst on der
in de hoek. Het werd zelfs 3-1 toen
na een snelle counter Enzerink de
bal op Oldenhave teruggaf na een
1-2-tje en deze scoorde. Vlak voor
de rust kwamen de gasten uit Gies-
beek tot 3-2 terug toen doelman
Wenneker een afstandschot te laat
zag.
Ronald de Beus nam na de rust de
plek onder de lat over. De eerste
actie van De Beus was de bal weer
uit het net halen. Giesbeek viel
snel aan en scoorde de gelijkma-

ker. GSV '38 deed volgens de
scheidsrechter te lang over een in-
trap en gaf de bal aan Velocitas,
dat dankbaar profiteerde en scoor-
de. Oldenhave tikte beheerst bin-
nen. De spelers van GSV '38 lieten
in woord en gebaar aan de scheids-
rechter merken dat ze met deze
beslissing niet blij waren. Dit le-
verde voor één van de spelers een
tijdstraf van 2 minuten op. Ook
hier wist Velocitas wel raad mee.
De bal werd net zo lang rondgetikt
totdat Rob Enzerink het gaatje in
de verdediging gevonden had en
doeltreffend uithaalde. Toen een
andere speler van GSV '38 ook een
tijdstraf kreeg (hij hield Wentink
vast aan z'n shirt) speelde Veloci-
tas weer met een mannetje meer.
Deze keer duurde het niet zo lang
voor er gescoord werd. Wentink
trok een gat voor Jeroen Tijssen,
die hard in de bovenhoek raak
schoot. Het bleef tot het eiij^p>an-
nend, omdat de GiesbeelBKiren
ng tot 6-5 terug kwamen, maar Ve-'
locitas kon de 3 punten toch in de
zak steken. Enzerink had nog pech
toen z'n lob over 35 meter op de
binnenkant van de paal baflfclde.
Zo heeft de ploeg van leid^Wans
ten Elshof nu 6 punten uit 3 wed-
strijden en staat het keurig in de
middenmoot.

Samengestelde
menwedstrijd
Vereniging van het aangespannen
paard 'In stap en Draf houdt za-
terdag 9 en zondag 10 oktober een
samengestelde menwedstrijd op
de Hietmaat. De wedstrijd bestaat
uit drie onderdelen: dressuur,
vaardigheid en marathon.
Naar verwachting zullen aan de
wedstrijd tachtig aanspanningen

deelnemen waaronder enkel- en
tweespannen, tandems en vier-
spannen.
Er wordt gestreden om de hoogste
eer in de klassen l, 2, 3, 4 en 5 als-
mede voor beginners de hobby-
klasse. Buiten mededinging naar
de prijzen doen vijf internationale
rijders mee, waaronder Ton
Monhemium en Harry de Ruiter.
Twee cracks onder de vierspanrij-
ders Internationaal.

Werkgroep Vorden
Amnesty International
Deze week bezorgt de Werk-
groep van de afdeling Vorden
van Amnesty International
voorbeeldbrieven bij de thuis-
schrijvers. Er wordt onder meer
geschreven aan president Sad-
dam Hussain van Irak.

Het gaat om Sadiq Nematolla Fat-
hali die in april 1980 in Bagdad
werd gearresteerd, samen met zijn
familie. Sadiq, van Koerdische af-
komst, vervulde op dat moment
de dienstplicht en bracht zijn fa-
milie een bezoek. Zijn familie
werd onder dwang naar Iran uit-
gewezen, terwijl Sadiq in de ge
vangenis bij Bagdad belandde.

In 1982 werd hij overgeplaatst
naar een onbekende gevangenis.
Vanaf dat moment is niets meer
van hem vernomen. Zijn dood
werd gevreesd. Nu zeventien jaar
later, hoorde zijn familie dat hij in

een gevangenis medisch is behan-
deld en een operatie heeft onder-
gaan. Welke behandeling en ope-
ratie Sadiq onderging en hoe het
nu met hem gaat, is niet bekend.
Evenmin weet men waar hij ge-
vangen zit.

De reden van arrestatie in 1980 is
van etnische aard. Tijdens de tach-
tiger jaren verbanden de Irakese
autoriteiten Koerden en Irakese fa-
milies verdacht van Iraanse af-
komst massaal naar Iran. Vaak
werden de mannen gevangen ge-
nomen. Nog steeds zitten duizen-
den van hen vast. Sinds de jaren
tachtig zijn enkele honderddui-
zenden Koerden door het Iraakse
regime vermoord. In de brief
wordt de bezorgdheid over de
detentie van Sadiq Nematolla Fat-
hali uitgesproken en verzocht om
zijn onmiddellijke en onvoorwaar-
delijke vrijlating.

De Rabobank Graafschap-West
kan terugzien op een goed
1998. De groei van de Neder-
landse economie werkte posi-
tief door in de activiteiten van
de bank.

De resultaten over 1998 en het
gevoerde beleid werden besproken
tijdens de jaarlijkse Algemene Ver-
gadering op donderdag 23 septem-
ber in "de Herberg" te Vorden.
Voorzitter Hakvoort blikte in zijn
openingswoord kort terug op het
afgelopen jaar. De statuten van de
bank zijn het afgelopen jaar op
belangrijke punten gewijzigd.
Deze wijzigingen hebben de struc-
tuur van de coöperatie belangrijk
veranderd van een kredietcoöpera-
tie naar een brede financiële
dienstverlener. Jan Krooi, alge-
meen directeur van de bank, licht-
te de cijfers van het afgelopen jaar
toe. Het balanstotaal van de bank
bereikte de grens van 700 miljoen
gulden. "Het heeft veel inspannin-
gen gekost van onze medewerkers
om alle zaken goed op de rit te

krijgen. De organisatie loopt nu
lekker. We zijn dan ook tevreden
over de bereikte vooruitgang in
1998. Ook voor 1999 verwachten
we een verdere stijging van het
resultaat", aldus Jan Krooi. Naast
de integratie van allerlei proces-
sen heeft de huisvesting van de
bank opnieuw de aandacht gekre-
gen. Er is zowel door Rabobank
Nederland als ook door een exterg
bureau onderzoek gedaan wat de
meest optimale huisvesting van de
bank zou zijn. Van de kantoren in
Wichmond, Baak en Keijenborg
zijn de openingstijden aangepast.
Een aantal bouwkundige aanpass-
ingen maken het mogelijk om op
deze kantoren ook de komende
jaren goed te kunnen bankieren.
Voor de huisvesting van de specia-
listische diensten, administratie
en systeembeheer werd al geruime
tijd gezocht naar een goede oplos-
sing.
Geheel onverwacht kwam naast
het kantoor in Vorden 1400 m2
grond beschikbaar. Hierop zal een
uitbreiding worden gebouwd. De

bezetting van de kantoren in Vor-
den, Hengelo en Steenderen zal
versterkt worden, zodat zij een
nog meer lokaal gezicht zullen
krijgen.
Tijdens de Algemene Vergadering
werd afscheid genomen van de
heer Willemsen als bestuurslid. In
zijn plaats werd de heer de Boer
uit Steenderen gekozen. In de
Raad van Toezicht zullen de heren
Mantel uit Hengelo en Van Kra-
nenburg uit Vorden zitting gaan
nemen op de plaatsen van de
heren Gosselink en Schut, die bei-
den niet herkiesbaar waren.
Na de pauze hield professor Boeke
ma, hoogleraar Sociale Geografie
aan de universiteiten van Nijme-
gen en Tilburg een inleiding over
de toekomstverwachtingen voor
het gebied waarin de Rabobank
Graafschap-West werkzaam is. De
aanwezigen hadden een aandach-
tig oor voor het betoog van Boeke-
ma, die op een heldere manier zijn
visie gaf over de toekomstige ont-
wikkelingen in dit gebied, vol kan-
sen maar ook met bedreigingen.

Voetbal

WVORDEN
Vorden-SDOUC - Het bezoekende
SDOUC komt uit Ulft en heeft
vorig jaar in de 3e klasse gespeeld.
Beide ploegen hielden het op een
puntenverdeling, alhoewel Vorden
wat meer had verdiend, gelet op
de hoeveelheid kansen.
De eerste 15 minuten ging de wed-
strijd gelijk op met over en weer
wat kleine kansjes. Maar naarma-
te de wedstrijd vorderde kreeg
SDOUC het betere van het spel. De
ploeg speelde vanuit een gesloten
verdediging en wisten elkaar goed
te vinden. In de 20e minuut kwam
Vordne op achterstand. Doelman
Hoevers kreeg een hoge voorzet
niet onder controle en de spits van
SDOUC tekende 0-1 aan. Vorden
oefende hierna wat meer druk uit
en dat leidde tot enkele goede kan-
sen. Mare Sueters werd handig
door Hugo van Ditshuizen vrijge-
speeld, maar zijn schot ging via
het lichaam van de keeper rake
lings langs. Uit een voorzet van
Ronnie de Beus gleed Ronald Vis-
ser de bal net langs de goal.
SDOUC schakelde bij iedere Vor-
dense aanval razendsnel om en de
Vordense achterhoed emoest dan
ook meermalen alle zeilen bijzet-
ten, m de 40e minuut was het wer-
derom raak voor SDOUC. Bij een
dieptepass ontstond er een misver-
stand tussen de verdediging en de
keeper. De SDOUC-spits was er als
de kippen bij om van het misver-
stand te profiteren: 0-2. Vlak voor
het rustsignaal kreeg Denis Wen-
tink nog een mogelijkheid de ach-
terstand te verkleinen, doch zijn
schot ging rakelings naast.
De thee had Vorden goed gedaan.
Er werd met meer pressie en ook
agressiever gespeeld. Vorden trok
de wedstrijd naar zich toe. In de
60e minuut speelde Ronnie de
Beus zich vrij en haalde direct uit.
De keeper kreeg de bal niet onder
controle en Erwin Hengeveld, die
de geblesseerde Visser verving,
tikte de 1-2 binnen. De Vordense
achterhoede speelde in de tweede
helft een solide partij en gaf geen
kansen weg. De druk werd nog
wat meer opgevoerd en Vordne
kreeg divres emogelijkheden om
de stand in evenwicht te brengen.
In de 75e minuut speelde Dennis
Wentink zich handig vrij en kogel-
de van zeker 35 meter onhoud-
baar de bal in het net: 2-2. Vorden
rook de winst en zou ook nog di-
verse goede mogelijkheden daar-
voor krijgen. Mar Cueters ging al-
leen op de keeper af, passeerde
hem, maar zag helaas de bal de
achterlijn passeren. Ronnie de
Beus werd binnen de beruchte lij-
nen in de sandwich genomen. De

overigens goedleidende scheids-
rechter legde de bal niet op de stip,
maar kende de voordeelregel toe.
Hengeveld haalde verwoestend
uit, maar zag zijn schot via de bin-
nenkant paal weer het veld in-
gaan. Gezien de kansen had Vor-
den meer verdiend, maar de eind-
stand werd 2-2.

Uitslagen 2 en 3 oktober: Vorden
Dl-Dierense Boys Dl 1-2, Zutpha-
nia Dl-Vorden D2 0-3, Vorden El-
Voorst El 8-3, Vorden E3-Gaz.
Nieuwland E2 5-1, Oeken M E3-Vor-
den E4(£6. Vorden F2-Warnsv. Boys
E3 4-l»HCZ F3-Vorden Fl 1-6,
Vorder^T3-Warnsv. Boys F4 9-1,
WHCZ F5-Vorden F4 0-4, Gaz.
Nieuwland F5-Vorden F5 3-2, Vor-
den Al-Oeken Al 6-0, Vorden Bl-
Brumn» B2 3-1, Vorden Cl-Lo-
chem <•*!, Vorden 1-SDOUC l 2-
2, Vorden 2-Vios Beltrum 2 3-1, Vor-
den 3-Twenthe G 2 4-2, Vorden 5-
Witkampers 4 6-5.

Programma voor 9 en 10 oktober:
Vorden Dl-Oeken Dl, Be Quick D2-
Vorden D2, WHCZ E2-Vorden El,
AZCE2-Vorden E2, Vorden E3-
Warnsv. Boys E3, Vorden E4-De
Hoven M E2, Vorden F2-Be Quick
F2, Dierense Boys F2-Vorden Fl,
Almen F2-Vorden F4, Gazellen
Nieuwl. F4-Vorden F5, Columbia
A2-Vorden Al, Sociï Bl-Vorden BI,
KI. Dochteren C2-Vorden Cl,
Haaksbergen 1-Vorden l, SDOUE 2-
Vorden 2, Witkampers 3-Vorden 3,
Erica 8-Vorden 5 en Vorden 6-Erica
10.

RATTI
Programma zaterdag 9 oktober:
Ratti 5-Eefde 4, Ratti BI-Witkam-
pers B2 en Erica '76 C2-Ratti Cl.
Programma zondag 10 oktober:
Ratti 1-Warnsv. Boys l, Ratti 2-Pax
7, AZC 6-Ratti 3, Ratti 4-Oeken 5 en
Dames Bredevoortl-Ratti 1.

SOCIÏ
Sociï 2-Winterswijk 2 2-6, Sociï 3-
Warnsv. Boys 3 1-7, WHCZ 3-Sociï 4
2-2, Erica '76 10-Sociï 5 3-2, AZC B2-
Sociï B 1-11, Sociï D-Zelhem D 9-0,
Doetinch. E-Sociï E 3-10 en Baakse
Boys F-Sociï F 0-3.

Programma: SHE-Socü l, Grol 7-
Sociï 2, Baakse Boys 2-Sociï 3, Sociï
4-SHE 4, Sociï 5-De Hoven 6, Sociï
Bl-Vorden BI, St. Joris E-Sociï E en
Wolfersveen F-Sociï F.

Judo

ADVW
VAANTJESCOMPETTTIE
Het derde seizoen van de regiona-

le ADVW judo-vaantjescompetitie
is afgelopen zaterdag goed van
start gegaan. Aan deze competitie
tussen de jeugdleden van Robs
Sport Aalten, Budovereniging
Dinxperlo, Judoclub Vorden, Robs
Sport Winterswijk en het Budo-
centrum Winterswijk deden deze
eerste ronde ruim 50 judoka's
mee.
Bij deze competitie kunnen de ju-
doka's kennis maken met het wed-
strijdjudo en krijgen voor elke 100
punten die ze in de loop van alle
jaren bij elkaar winnen een ge-
kleurd vaantje uitgereikt. Aan het
eind van elk seizoen wroden aan
de eerste drie van de seizoensrang-
lijst nog eens extra bekers uitge-
reikt.

Tijdens deze eerste ronde, welke in
het clubgebouw van Budovereni-
ging Dinxperlo gehouden werd,
konden 7 vaantjes uitgereikt wor-
den. Het witte vaantje (100 pun-
ten) werd uitgereikt aan Bart
Kuyntjes en Huib Toebes. Lotte
Straalman, Jurjen Temming en
Wout te Hofste ontvingen het gele
vaantje (200 punten). Sven Rein-
ders overschreed de 300 punten-
grens en ontving hiervoor het
oranje vaantje. Leon van Üth wist
als eerste de 400 punten te halen
en ontving hiervoor het groene
vaantie.

In de seizoensranglijst staan nu de
topscorers van deze eerste ronde
aan kop: Lotte Straalman, Wout te
Hofste, Patrick Bonne en Sjoed
Welcker (allen 50 punten).
De volgende ronde wordt op 13 no-
vember in Vorden gehouden.

Bridge

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
29 SEPTEMBER
Groep A: 1. mv. Hendriks / hr. v.d.
Veen 65.8%; 2. dms. v. Alphen /
Warnaar 60.0%; 3. dms. v. Asselt /
Vruggink 57.9%.
Groep B: 1. dms. De Jonge / Ma-
chiels 63.8%; 2. mv. Hooyveld / hr.
Snel 62.5%; 3. mv. / hr. de Bruin
58.5%.

BRIDGE CLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN MAANDAG
27 SEPTEMBER
Groep A: 1. hr. Bergman / mv. Wal-
ter Kilian 65%; 2. mv. V. Gastel / hr.
Costermans 57,5%; 3. dames Hend-
riks / Gerichhausen 56,67%.
Groep B: 1. echtpaar Wientjes
66.25%; 2. echtpaar Vruggink
63,75%; 3. dames Groot Bramel /
Steenbeek 61,25%.



Voor het einde van dit millennium hebben we nog

DRIE MAANDEN
OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
FANTA
regular of light 1,5 nier

2 halen —»-1 betalen

4,58 »- 2f 29

AH ROZEN
DIVERSE KLEUREN
20 halen —^ 10 betalen

11,90 5,95

HOLLANDSE APPELEN

dhr. soorten
1 kilo 500 gram
halen —»» betalen

1,98

AH STEEN-
OVENPIZZA
Div. smaken 200 gram
2 halen —^

8,98 4,49

AHKIPFILET
2 kg halen —*~\ kg betalen

35,80

EDET TOILETPAPIER
div. soorten
2 zak
halen —^1 betalen

11,98

Dat is leuk!
Alle moeders en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo (GId.) een gratis foto (for-

maat 18 x 27 cm) van hun baby geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en
tegen inlevering van een negatief van hun keuze

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo ch

Een goed gevoel en
een perfect zicht bij elk licht

Trans1ti©nss

Essilor Transitions kunststof brillen-
glazen zijn 50% lichter dan glas en
kleuren snel en effectief mee met
het zonlicht. Bovendien zijn ze zeer
veilig door de grote schokbesten-
digheid en bieden ze een optimale
bescherming tegen schadelijke UV-
straling. Ze zijn standaard voorzien
van een kraswerende beschermlaag
en kunnen ontspiegeld worden.

Deze glazen zijn zeer geschikt voor
mensen die vaak buiten zijn en onder
alle lichtomstandigheden willen be-
schikken over een comfortabel glas.
Kom even langs en wij vertellen u
graag alles over de vele voordelen
en uitvoeringen
van dit unieke
meekleurende
e,as CSSIIOR

U» V.kman Opticien:

06 juwelier
siemeijnk
<x> opticien

Zutphenseweg 7, Vorden, tel. (0575) 55 15 05

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLÉESTRAAT 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) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

AUTOSCHADE
STELBEDRIJFön-

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

WEEK
VAN HET
BROOD

AANBIEDINGEN MET HET BROODROOSTER
VAN DEZE WEEK

6 Halen 5 Betalen
Woensdag:

• • • Mueslibolletjes • • •
Rijkelijk gevuld met noten en rozijnen

Donderdag:

• • • Kampioentjes • • •
meergranenbol, 'n kampioen onder de broodjes

Vrijdag:

• • • Maïsbolletjes • • •
Proef de smaak van puur natuur

Zaterdag:

• • • Alle broodjes soorten • • •
t wordt moeilijk kiezen voor u!

6 Halen 5 Betalen
Nieuw: Onze bakkers hebben iets nieuws

ontwikkeld: n.i. het meesterwerkje
'n heerlijk krokante bol dit moet u geproefd
hebben!

Vraag naar uw Gouden Kansen
bij besteding van f 5,-

een Gouden

Deze week van het brood aktie wordt voor U
verzorgd door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28
Wij zijn op woensdagmiddag ook geopend

&
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

"Mogen wij bij de uitvaart
als laatste afscheid nemen?"

"Het kan voor u en voor uw naaste f a m i l i e heel b e l a n g r i j k / . i jn om als

laatste afscheid te nemen van de overledene. Wij kunnen ons voorstellen

dat u dat laatste afscheid van uw dierbare in al le rus t in besloten k r ing

wilt doen. Als u dit aangeeft , /u i l en wij regelen dat het /o gebeurt. Uw

persoonlijke wensen vormen het u i tgangspun t van de d i ens tve r l en ing

van M o n u t a . W i j /.uilen er al les aan doen om de u i t v a a r t te l a ten ver lopen

/.oals u dat wenst. De/e en 49 andere vragen over u i t v a a r t e n v i n d t u terug

in het handige boekje: 50 vragen over het luntste afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij ]ohn Box.

Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
l let lebbink -Ja , Vorden.

Monuta V
leder z'n eigen wens.



Planoloog Annius Hoornstra over wonen in het volgende millennium

"Een woning is net als
een comfortabele jas"
Een jaarwisseling is doorgaans een geschikt moment om terug
en vooruit te kijken. Een eeuwwisseling is dat natuurlijk hele-
maal. Om wat verder in de nieuwe eeuw te kunnen kijken,
kan niet worden volstaan met het beschrijven van kortstondi-
ge modeverschijnselen. Kunnen we straks nog wel wonen
waar we willen en hoe we willen? Planoloog en stedenbouw-
kundige Annius Hoornstra denkt dat dat een pittige opgave
gaat worden. "De kloof tussen wens en werkelijkheid wordt
steeds groter. Het verbouwen van de woning is de meest voor
de hand liggende en meest zinvolle optie."

"Als gevolg van het jachtige leven
is de huizenbezitter steeds meer op
zoek naar rust, ruimte en helder-
heid", vertelt Hoornstra. "Veel
mensen willen buiten wonen, aan
de rand van een bos of tussen de
weilanden, in een eigen kasteeltje
op een eigen stukje grond. De
overheid vermindert echter het
aantal locaties waar nieuwbouw
mag worden gepleegd."

Grote verandering
Hoornstra onderzoekt bijvoor-
beeld hoe steden er in de toekomst
uit zullen zien, welke trends zich
voordoen en wat de invloed is van
maatschappelijke trends op ruim-
telijke ordening en de indeling van
de woning. "Sinds de Tweede We-
reldoorlog is er een grote verande-

ring opgetreden in sociaal-cultu-
reel opzicht." De stedenbouw
kundige legt uit: "Emancipatie en
individualisering hebben invloed
op de woonwensen. Door de toe-
nemende vergrijzing zal het aantal
mensen dat op zichzelf woont
verder toenemen. Ook steeds
meer mensen werken thuis. Deze
verschijnselen hebben allemaal
gevolgen voorde woningindeling.

Verlengstuk van de
bewoner
De woning moet steeds effectiever
worden ingericht. De woonkamer
bijvoorbeeld moet tegenwoordig
een multifunctioneel vertrek zijn
waar zo'n beetje alles behalve sla-
pen gedaan kan worden. "Maar
nog steeds", constateert

Planoloog Annius Hoornstra:"Emanci-
patie en individualisering hebben in-
vloed op de woonwensen."

"worden er traditionele gezins-
woningen gebouwd, terwijl het
'traditionele gezin' bijna niet meer
bestaat. Natuurlijk is massale wo-
ningbouw het goedkoopst, maar de
kloof tussen wat mensen willen en
wat er kan, wordt steeds groter.
Een woning is net als een jas, maar
iedereen heeft de voorkeur voor
een andere jas. Het is een verleng-
stuk van de bewoner."

Laat ideeën de vrije loop
In de komende jaren zullen de
mensen kiezen voor een huis met
een eigen stijl. Het moet een plek
zijn waarin /e zich veil ig, gemak-
kelijk en goed moeten voelen. Om
al die wensen te verwezenlijken
zal, bij gebrek aan ruimte, heel ef-
fectief met de ruimte omgegaan
moeten worden. "Het inrichten van
een huis is een puzzel", weet de
planoloog. Maar wel een hele
leuke puzzel waarbij je je eigen
ideeën min of meer de vrije loop
kunt laten. "Een verbouwing is
daarbij een goed middel om over-
bodige zaken te verwijderen en een
nieuwe start te maken", zegt
Hoornstra die een grote 'vervan-
gingsvraag' verwacht. "Er komt
steeds minder nieuwbouw, maar
bijvoorbeeld de groeiende groep
ouderen heeft een behoorlijk ver-
mogen opgebouwd en zal niet snel
met een kleinere woning genoegen
nemen. En als ze dat al doen, zal
het een luxere woning worden.

Om het wooncomfort te verhogen,
zal men in toenemende mate de be-
sl issing nejpen om de huidige wo-
ning te

Wapen uw huis tegen weersinvloeden

Veel mensen hebben niet de tijd of de moed om het dak op te gaan.

Regen, storm, hagel, vrieskou; het Nederlandse weer
eist zijn tol. Huizen zijn weliswaar degelijk en gemaakt
van duurzame materialen, maar ze hebben nu eenmaal
niet het eeuwige leven. Een onderhoudsmeer jarenplan
kan de eigenaar helpen om zijn huis in optimale condi-
tie te houden.

Met name de daken, de goten, het
metselwerk en de kozijnen zijn
plekken die bij een vluchtige con-
trole vaak over het hoofd worden
gezien. Veel mensen hebben bij-
voorbeeld niet de tijd of de moed
om het dak op te gaan en weten
niet of er door een storm dakpan-
nen zijn verschoven of dat door
verstopte goten het water niet
goed kan worden afgevoerd.

Ze komen er pas achter als het
gaat lekken.

Stelselmatige aanpak
Tijdig onderhoud is vaak goedko-
per dan achteraf repareren. Des-
kundigen raden aan om het huis
eens. per jaar grondig te inspecte-
ren. Natuurlijk kan de eigenaar dit
aan de hand van een controlelijstje
zelf doen, maar hij kan ook een

onderhoudscontract afsluiten met
een NVOB-aannemer. Hierin staat
duidelijk welke onderdelen wor-
den bekeken en welke werkzaam-
heden er worden uitgevoerd.
Eventuele gebreken aan het huis
worden dan tijdig opgespoord en
verholpen. Het pand wordt stelsel-
matig aangepakt en dat spaart on-

voorzienerosten. Om de staat van
onderhoud van uw woning te toet-
sen treft u in het VerBOUWblad
van het NVOB een onderhoud-
schecklist
Dit magazine kunt u gratis aanvra-
gen bij het NVOB, Postbus 320,
3740 AH Baarn. Of kijk op de
website www.nvob.nl

Zo loopt uw verbouwing gesmeerd

Eén centraal
aanspreekpunt voor
de hele verbouwing
Nederlanders zijn een raar
volkje. Uit zuinigheidsover-
wegingen wil iedereen de
klussen in huis het liefst zelf
doen. Dat geeft natuurlijk
de grootste bevrediging, aan
de andere kant moet het
wel allemaal goed gebeuren.
Dat deze twee uitgangspun-
ten nog wel eens strijdig
zijn met elkaar weet ieder-
een die een verbouwing aan
het plannen is. Je kunt
tenslotte niet overal
verstand van hebben. Een
kwestie van afwegen dus.

Bij een opknapbeurt van een
keuken komt vakwerk als aan-
leggen van leidingen, tegel-

zetten en stukadoren om de hoek
kijken. Wanneer u een NVOB-
aannemer in de arm neemt, bent u
ervan verzekerd dat al deze werk-
zaamheden op een goede manier
worden uitgevoerd en de verbou-
wing soepeitjes verloopt.

Naadloze aansluiting
Neem bijvoorbeeld de keuken.
Eén van de belangrijkste plekken
in uw huis. Er wordt natuurlijk
niet alleen gekookt, maar door-
gaans ook gegeten, gelezen en
nagetafeld. Vaak voldoet de oude
indeling niet meer en is het
bijvoorbeeld veel praktischer om
het fornuis naar de hoek te schui-
ven en het aanrecht aan de over-
zijde te hebben. Hiervoor is het

Helderheid van zaken,
een zeker gevoel
Verbouwings-
overeenkomst,
daar kun je op
bouwen
De Verbouwingsovereen-
komst biedt duidelijke regels
en voorwaarden ten aanzien
van particuliere verbouwin-
gen. De huiseigenaar weet
meestal niet precies wat hij
van de aannemer mag ver-
wachten en wat zijn rechten
en plichten zijn. Wanneer af-
spraken duidelijk op papier
staan, geeft dat voor alle
betrokkenen een zeker gevoel.

De consumentenorganisatie "ver-
eniging eigen huis" (VEH) heeft
in samenwerking met het NVOB
deze Verbouwingsovereenkomst
met Algemene Voorwaarden voor
Verbouwingen opgesteld.
Alle relevante afspraken worden
hierin, zonder extra kosten, vast-
gelegd zoals prijzen, betalingen,
datum van oplevering, meer- en
minderwerk, aansprakelijkheid en
garantie na oplevering.

Daarnaast
kunt u
ervan op
aan dat
eventuele
tekortko-
mingen
snel wor-
den ver-
holpen.

Verder blijft de NVOB-aannemer
nog vijf jaar verantwoordelijk
voor gebreken die niet eerder ont-
dekt hadden kunnen worden. Voor
ernstige constructiefouten b l i j f t
de aannemer zelfs twint ig jaar
aansprakelijk. De Verbouwings-
overeenkomst geeft helderheid
van zaken en daar kun je op bou-
wen.

wel eens nodig een wandje te
slopen. De oude keuken moet uit-
gebroken worden, er moeten
zowel gas- als waterleidingen
worden omgelegd en het even-
tuele nieuwe wandje moet ge-
stuukt worden. U kunt natuurlijk
besluiten om de regie van de
verbouwing zelf te doen. Meestal
worden zulke klussen echter
zwaar onderschat. Is het beter om
eerst het loodgieterswerk te doen
en dan het elektra, of andersom?
Verder is het vaak een hele toer
om, wanneer u verschillende
bedrijven inschakelt, opeenvol-
gende klussen naadloos op elkaar
aan te laten sluiten. Wanneer u
dit 'regelwerk' aan een NVOB-
aannemer overlaat, kunt u erop
rekenen dat er vakwerk wordt
geleverd. Want de aannemer gaat
alleen in zee met gekwalificeerde
stukadoors, loodgieters en elek-
triciens. Bovendien voorkomt dat
onnodig oponthoud. - De NVOB
aannemer is het centrale aan-
spreekpunt, zodat u geen omkij-
ken hebt naar uw verbouwing.



modekoopjes
baby velours
boxpakjes 4 -i 0 A

van 25,00 voor: l f • W W

kinder T-shirt NU2VOOR:
met capuchon 4 g
normaal 9,95 p.st. | O

27.50

kinder-
body-
warmer
normaal
vanaf 27,50
nu vanaf:

fleece sweater
van 32,50 voor:

advertentie geldig van
6 t/m 16 oktober.

kinder-
bontjas
normaal
vanaf 55,00
nu vanaf:

.̂ ^̂  •piïmtc
l fashronfashion

mode voor het
héle gezin

WINTERSW!JK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-L1CHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Jouw

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar in Oost-Nederland,

zowel in de agrarische sector als in
andere sectoren, zoals cultuurtechniek,

grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en grond-
verzet en hovenierssector.

Parttime melkers (m/v)
Voor enkele melkveehouderijbedrijven zoeken wij part-
time melkers en/of medewerkers. Het is mogelijk om
werk op twee of drie bedrijven te combineren, zodat er
een volle werkweek ontstaat.

Medewerkers melkvee-
en varkenshouderij (m/v)
Voor enkele moderne varkenshouderijbedrijven zoeken
we gemotiveerde, fulltime medewerkers voor alle voor-
komende werkzaamheden. Een LAS- of MAS opleiding is
vereist. Enige ervaring is een pré. Het betreft in de meeste
gevallen een vast dienstverband. De betaling is conform
CAO-landbouw.

Interesse in bovenstaande vacatures? Bel dan bij
voorkeur tussen 9.00 en 17.30 uur naar
0900 - 9896 en vraag naar ons regiokantoor

in Vorden of Lichtenvoorde.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn b v

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

•̂PP^ konstruklfobedrijf en trappenfabriek

Wolter Tijdink B.V.-is een moderne, dynamische onderneming, gespecialiseerd op het
gebied van trappen, bordessen, hekwerken, leuningen en konstrukties in staal en RVS.

Wij ontwerpen, tekenen, produceren en monteren onze produkten voor de utiliteits-
bouw, scheepsbouw, woningbouw, chemie en industrie in binnen- en buitenland.

In deze bloeiende onderneming, waar kwaliteit voorop staat zoeken wij op korte
termijn

tekenaar-konstrukteur
op MTS-HTS-nivo

Wij bieden voor deze funkties, naast een prettige werksfeer in een jong team,
uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Uw sollicitaties kunt u richten aan [HE^B /JT?N

WOLTER TIJDINK B.V. ]ü
Postbus 107, 7270 AC Borculo, tel. (0545) 27 13 21 ' ====

Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud
wordt

HULCO GASSERVICE

verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en
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Biel ons
in a n Achterhook
"k Lao 't gres maor zitn tot maondagaovend, zo lang is 't nog neet".
Jan Reinders had eerlijk ezeg neet zo heel volle zinne umme zich nog
muu te maakn met dat gazon. "Krieg dan de fietse en haal 'n zak vol
earpels want die hè'w zowat op", zei zien vrouw. Die earpels haaln e
altied biej zien kammeraod, Marten Pasop. Daor hadn z'een boerde
ri'je en vebouwen ze ok nog zovolle earpels dat ze d'r ok nog aadig
wat uut 't huus konnen vekoopn. Hadn ze ok nog 's iets waor neet de
helfte van nao minister Zalm ging.

Marten zat met de goeie klere an in de kokn. Wachten tot zien vrouw
ok klaor was umme nao 't Lindse fees te gaon. Daor lei een buks veur
Marten op de taofel. "Wo'j den metnemmen nao Linde ", vroog Jan
ietwat vewonderd. "Oh nee, den he'k gistren op de kop etikt, van 'n
jager den te old wodn umme nog achter de hazen an te gaon". "Heb
iej nog gin geweers zat dan?". "Jaowel, maor dizzen schut onmundig
goed en wied. Wiej kont um nog wel effen uutprebeern, de vrouw is
toch nog met de heure tegange, loop maor 's met." Ze waarn nog
neet buutn of Marten had al een magezien met .22 d'r ineschoavn. "Is
dat neet geveurlijk?", vroog Jan die van Marten neet zo'n hogen dunk
had wat de veiligheid betrof. Op jach was e al wel 's met ewes hen
drieven, maor dat dei e daorumme ok al neet meer.

'k Heb daor tegen de wal een busse op 'n pos espiekerd, zo'n zestig
trad van 't olde schuurken. Dat was een hok van waoruut Bart wel va-
ker schot, dan heurn de buurte 't neet zo. Met zien linkerhand scho-
af Marten 't raam los onderwiel e met de rechterhand met de buks
zwaaien. Too inens... baats, retteketet. De kogel fluitn rond deur 't
hok, de basebalpet vloag Jan van 'de kop. Too hee um opgaarn zaog e
d'r een kogelgat inzitn."'k Gleuve da'k geluk ehad hebbe", zei Jan die
oaver zien hele lichaam ston te triln.

Oaver earpels wodn neet meer epraot. Dat zal net as met 't gres, wel
maondag wodn. Maor da's 't slimste neet biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

OKTOBER
Iedere dag:

SWOV: Open Tatèl De Wehine
Jeu de boulebaan De Wehine:
info bij do receptie

6 HVG Wiclimoncl, Ouderemuid-
dag over politie

6 Bridgeclub BZR Vorcten, Dorps-
centrum

6 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

6 Welfare Handwerkmiddag
Wehine (kraamverkoop)

6 HVG Linde, videofilm over
vroeger

7 HVG Wildenborch, ds. Beitier
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 HSV de Snoekbaars, Afsluiting

wedstrijd senioren
11 Bridgen in Dorpscentrum Vor-

den
12 KBO Gewone soosmiddag
13 Bridgeclub BZR Vorden Dorps-

centrum
13 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Klein Axen, lezing Carien Riet-

berg

18 Bridgen in Dorpsccntrum Vor-
den 4fe

20 HVG Wiclimond, Zang eW
Sketches

20 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

20 Welfare Handwerkmidda
Wehine

20 HVG dorp dhr. Zcilstra
handschriften

21 PCOB in de Wehme
21 Bejaarden kring Dorpscentrum
25 Bridgen in Dorpscentr. Vorden.
26 KBO, Gewone soosmiddag
26 Passage, familiewapens, dooi-

de heer Van Hemert
27 HVG Wichmond, Ringsamen-

komst in Lochem
27 N B v Plattelandsvrouwen,

Borstkanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lo-

chem
27 HVG dorp, Ringmiddag in Lo-

chem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

Goudkeur voor de rookworst
van Keurslager Vlogman
Op 21 september jl. hield de Ver-
eniging van Keurslagers de jaar-
lijkse keuring van ambachtelijk
gemaakte Gelderse Rookworst.
Keurslager Vlogman verdiende
door de goede kwaliteit van zijn
rookworst het predicaat "Goud-
keur".
Om Goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen vol-
doen. Het product wordt door een
onafhankelijke en deskundige
jury beoordeeld op de volgende
onderdelen: geur en smaak, kleur,
samenstelling, snijdbaarheid.
In totaal kunnen 100 punten be
haald worden; pas bij 92 punten of
meer ontvangt men het Goud-
keur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevre-

den met het behaalde totaal van
98 punten. Vooral aan het begin
van het rookworstseizoen is het
behalen van Goudkeur voor een
product een goede stimulans. Op
die manier houdt men de kwali-
teit in het oog en kan men zien of
de rookworst nog verbeterd kan
worden om een perfect product af
te leveren aan de klanten.
De Vereniging van Keurslagers
heeft 550 leden, gevestigd door
het hele land. Elke Keurslager
moet voldoen aan strenge eisen op
het gebied van kwaliteit, versheid,
presentatie, assortiment, hygiëne
en service. Voldoet een lid niet aan
de door de WK gestelde nonnen,
dan kan hem het K-embleem wor-
den ontnomen.

Gezellige middag
Ouderenbonden
Zaterdag 9 oktober is er een gezel-
lige middag van de gezamenlijke
ouderenbonden: A.N.B.O., K.B.O.
en P.C.O.B. 3 Dames uit Harfsen
komen ons amuseren met sket-
ches, voordrachten en zang.
Een ieder, boven de 50 jaar, is op
deze middag welkom. Er zal een
verloting gehouden worden met
veel leuke prijsjes. Dit alles zal
plaatsvinden in de grote zaal van
"De Herberg". Dus, allen hartelijk
welkom!

GLTOafd.Vorden-
Warnsveld-Zutphen
De GLTO afdeling Vorden- Warns-
veld- Zutphen houdt donderdag-
avond 7 oktober in "De Herberg"
te Vorden een ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering zal Jos
Roemaat een inleiding houden.
Jos Roemaat is sinds mei jongstle
den voorzitter van de GLTO. Naast
actuele landbouwzaken zal ook de
rol en de positie van de GLTO aan
de orde komen.

Paddestoelen
Het Wereld Natuurfonds organi-
seert zondagmiddag 10 oktober
een paddestoelenwandeling over
het landgoed "Het Waliën". Het
vertrek is bij de kruising van de
wegen Zutphen- Lochem en
Almen- Vorden, ter hoogte van de
bushalte Graafse kamp.

Workshop en
hoeden presentatie
ui de galerie Agnes Raben wordt
zaterdag 9 oktober een workshop
gehouden onder het motto "Hoe
den maken van vernieuwende ma-
terialen". De workshop wordt ge-
houden door hoedenontwerpster-
modestyliste Marielle van der
Schrier en staat in het teken van
invloeden uit andere culturen.

Met een inspirerende diashow als
inleiding wordt zichtbaar ge-
maakt waarom iedere cultuur zijn
eigen hoofddeksels heeft en uit
welke materialen ze zijn gemaakt.
Vervolgens kunnen de deelnemers
aan de workshop op zoek gaan
naar hun eigen experimentele ma-
teriaal om hiervan een eigen ere
atie te maken.

Marielle van der Schier maakt al
jaren deel uit van het inmiddels
befaamde ontwerpersduo "The Co-
loured Motion". Samen brengt zij
met Nicolien Reinders jaarlijks
nieuwe collecties hoeden uit. Zon-
dagmiddag 10 oktober presente
ren zij hun nieuwe najaarscollec-
tie in galerie Agnes Raben te Vor-
den.

Belangstellenden zijn van harte
welkom en er is gelegenheid om
hoeden te passen en om persoon-
lijk advies te vragen. De gepresen-
teerde modellen zijn te koop en di-
rect of op bestelling leverbaar. De
collectie blijft tot en met 31 okto-
ber in de galerie tentoongesteld.
De toegang is vrij.

Paar densport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 25 september was er een
samengestelde wedstrijd in Wasse
naar. Hier behaalde August Koster
met Kronos een eerste prijs.
Zaterdag 3 oktober was er een sa-
mengestelde wedstrijde voor po-
nies en paarden in Neede. Hier
werden de volgende prijzen be
haald: Carlijn Slijkhuis met
"Gorby" eerste prijs; Bart Hartman
met "Sissi" tweede prijs. Bij de
paarden behaalde August Koster
met "Kronos " een eerste prijs.

Welkoop dierendag-
collagewedstrijd

De Dierendagcollagewedstrijd
welke Welkoop Vorden had geor-
ganiseerd voor Vordense basis-
scholen, had schitterende resulta-
ten tot gevolg. De jury koos uitei-
delijk voor de volgende prijswin-
naars:
Ie prijs De Kraanvogel groep 7 en
8, 2e prijs Dorpsschool groep 7 en

8,3e prijs De Vordering groep l en
2.
Ook de andere dierendagaktivitei-
ten waren weer zeer geslaagd. Een
groot aantal kinderen maakte een
ritje in de huifkar en/of gingen
met hun huisdier op de foto. Deze
foto's kunnen vanaf 9 oktober a.s.
(gratis) opgehaald worden.

Op donderdag 7 oktober staat
scholengemeenschap 't Beeck-
land bol van de culturele activi-
teiten. Op die dag volgen alle
derde klas leeringen verschil-
lende workshops die mede zijn
georganiseer door Edu-Art Gel-
derland. Deze leerlingen krij-
gen als enige VMBO-leerlingen
in de provincie Gelderland het
vak Culturele Kunstzinnige
Vormin&(CKV).

CKV wdrat een nieuw vak voor de
bovenbouw van het VMBO. Bij dit
nieuwe vak gaat het er om dat de
leerlingen zelfstandig een keuze
kunne^^ken uit het aanbod van
kunst eWultuur. Deze workshops
moeten hen daarbij helpen Als
een van de zestien projectscholen
maakt 't Beeckland zich sterk om
samen met Codename Future en
de SLO dit nieuwe vak te introdu-
ceren.

Alsof dit nog niet genoeg is volgen
diezelfde dag alle eerste en twee
dejaars leerlingen een aantal
workshops die geheel gericht zijn
op de Japanse cultuur. Al 400 jaar
bestaan er btrekkingen tussen
Japan en Nederland. In het kader
hiervan organiseert het Instituut
voor Nationale Onderwijs Promo-
tie een Japan-project.

Van deze manifestatie wordt een
video- en fotoverslag gemaakt.
Samen met enkele werkstukken
van de leerlingen vormt dit de in-
zending van de school voor de zgn.
"Dag van Japan".

Mocht deze inzending door de
voorrondes heen komen, dan mag
de school zich op 22 januari 2000
in Rotterdam presenteren en wie
weet volgt voor enkelen van hen
dan wel een reis naar Japan.

Pleinmarkt

In verband met het slechte weer is
zaterdag de Pleinmarkt niet ge
houden op de markt maar elders.
Achteraf bleek het een goede be
slissing te zijn geweest; de goede
ren zijn op een vlotte manier van
de hand gegaan, zodat het toch

een geslaagde aktie genoemd kan
worden.
Wat het heeft opgebracht is nog
niet bekend. Hetzelfde geldt voor
de Boedeldag, die eerder dit jaar
gehouden werd. Veel mensen zijn
toch altijd benieuwd wat het re-
sultaat, is per slot van rekening
schenkt men de goederen, voor
alle kerken in Vorden en-Wich-
mond.

Spaar voor pluchen
olifanten bij uw
Keurslager en steun het
goede doel!
De Vereniging van Keurslagers
is op 4 oktober van start gegaan
met een landelijke spaaractie
die tevens steun zal bieden aan
een goed doel. De actie zal
lopen tot en met 18 december
1999.

De consument krijgt de mogelijk-
heid te sparen voor een pluchen
olifant, welke in drie maten ver-
krijgbaar zal zijn. Bij iedere beste
ding van f 5,- bij de Keurslager
ontvangt de klant l stempel. Met
10 stempels en bijbetaling heeft de
klant de mogelijkheid om in hte
bezit te komen van één van de
pluchen olifanten.
De Vereniging van Keurslagers zal
voor iedere verkochte pluchen oli-

fant f 0,50 beschikbaar stellen aan
Dierenpark Amersfoort. De finan-
ciële steun zal gebruikt worden
voor het vervaardigen van een
voedselparaplu voor de olifanten.
Met deze voedselparaplu wordt
het eten van bladeren en takken
uit de natuur nagebootst.
Voor de kleintjes is er door Slagerij
Vlogman een kleurplaatwedstrijd
georganiseerd en voor de oudere
kinderen en volwassenen een oli-
fanten-quiz om hun kennis over
olifanten te toetsen. De te winnen
prijzen zullen o.a. bestaan uit:
- l gratis familie jaarabonnement

voor Dierenpark Amersfoort
- 2.200 gratis entreekaarten voor

Dierenpark Amersfoort
- 6 pluchen olifanten van 80 cm.



Uit een klein bosje in de buurt van
café Lettink aan de Almenseweg
weerklonken op een mooie zomer-
middag eind jaren twintig, kin-
derstemmen. Hun geluid hield het
midden tussen zingen en schreeu-
wen, dat weer grensde aan jam-
merlijk geklaag. Het gebladerte
onttrok de kinderen aan het oog
van voorbijgangers.
Het was tegen drie uur in de mid-
dag en dan placht bakker Johan
Scholten op zijn bestelfiets voorbij
te komen. Hij had bij dat werk een
prachtige witte jas aan - kiel werd
het kledingstuk ook wel genoemd.
Bakker Scholten was zeer muzi-
kaal: tal van jaren was hij dirigent
van de christelijke zangvereniging
Excelsior en hij was ook organist
in de Gereformeerde kerk.
Het emotievolle roepen, schreeu-
wen en jammeren in het struikge-
was tergde zijn muzikaal gehoor.

'KERKJE SPELEN BIJ CAFÉ LETTINK'

Brandende eieren in de kerk
en de dominee in een preekjurk

Niettemin bleef hij op de zand-
weg staan en hoorde enkele ogen-
blikken later dat een jongen luid
begon te roepen. Scholten besloot
dichterbij te komen.
Wat doen jullie hier? vroeg de bak-
ker. Hij kreeg een ernstig, serieus
en gelovig verhaal te horen.
Een paar gereformeerde kinderen
van nog geen zes jaar waren afge-
lopen zondag voor het eerst naar
de kerk aan de Zutphenseweg ge-
weest. Ze mochten een keertje
mee, hadden hun ouders gezegd.
Twee van hen hadden nog niet
eerder elektrische lampen zien
branden en dat er licht kwam uit
witte eieren had grote indruk op
hen gemaakt. Maar er was meer.
Dominee Van Nood stond met een
mooi donker pak aan in een soort
kist tegen de achtermu"r van de
kerk, hij sprak voortdurend de
mensen toe en las voor uit de bij-

bel en uit een schrift. Af en toe
riep hij harder en dat galmde een
beetje; dan wilde hij dat de men-
sen heel goed luisterden. Je kon
merken dat er mensen waren die
dat mooi vonden. Dat hoort zo,
zeiden ze later.
Nu zijn wij aan het kerkje spelen,
zei een van de kinderen tegen bak-
ker Scholten. Die stobbe is de
preekstoel, daar heeft een van ons
op gestaan om een stukje te pre
ken en te bidden en we hebben
ook gezongen.
Kennen jullie de verzen uit de
kerk? vroeg bakker Scholten.
Nee, zeiden de kinderen, maar dat
hoeft toch niet. We zingen en roe-
pen zo maar wat, dat is toch mooi
en het kan best net zo eerbiedig
wezen als het zingen in de kerk.
Over een paar jaar kun je nog veel
mooier zingen, zei Scholten en
vervolgde zijn weg. Aan een van de

moeders vertelde hij: ik heb de
kinderen bij Lettink in het bosje
horen kerk-spelen. De kerk heeft
indruk op hen gemaakt. Maar wat
ik moet denken van het bidden op
die stobbe, ik weet het niet.

Een paar jaar later mocht een van
die jongens, wiens ouders her-
vormd waren, mee naar de grote
kerk. Meestal ging hij naar de zon-
dagsschool. Maar als er dopen was
mocht Herman mee naar de kerk
en een gereformeerde buurjongen
ging dan ook mee. Je zag dominee
Reynierse met meer dan tien man-
nen achter uit de kerk naar de
hoge preekstoel - hoger dan bij de
gereformeerden! - lopen. Domi-
nee Reynierse had een lang zwart
gewaad aan, een preekjurk leek
het, maar het was oneerbiedig dat
te denken.
Het was op een nogal koude zon-

dagmorgen dat dominee Reynier-
se met zijn ouderlingen uit de
kerkenraadskamer kwam. Daar
moest de dominee zich omkleden,
wist het hervormde vriendje te
vertellen. Daarom zijn er alleen
mannen in de kerkenraad. De do-
minee vindt het vast griezelig zich
uit te kleden met vrouwen erbij.
Dat dachten de jongens.
Een van hen zat in de bank naast
het gangpad en Reynierse ging
vlak langs hem voorbij, op weg
naar de preekstoel. Als je goed op-
lette zag je de zwarte broek van de
dominee onder de preekjurk uit-
komen. Toch vriendelijk van de
kerkenraad, dacht de jongen, dat
ze - nu het een beetje koud is in
de kerk - de dominee toestaan de
broek onder de jurk aan te houden
bij het preken.

GJ. BREUKER

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

V o 11eybal

DASH
Heren: Dash 1-Nefit/Orion 3 3-0,
The Pnahtoms 1-Dash 2 3-0, Dash
3-Mevo 2 3-0, Wülems/Gemini 4-
Dash 4 3-0 - Jeugd: Tornado Cl-
Dash Cl 0-3, Dash Bl-Rivo BI 3-0,
Erix '80 Al-Dash Al 3-0 - Dames:
Harfsen 4-Dash 6 2-2, Wülems/Ge-
mini 4-Dash 5 0-3, Dash 4-

^ccess/BVC 3 0-3, Dash 3-Gorssel l

0-3, Dash 2-Nefit/Orion 4 0-3 en
Dash 1-Boemarang l 0-3.

Programma: 8 oktober Tornado 2-
Dash 6-9 oktober: Jeugd: Overa
Al-Dash Al, Dash Bl-Mevo BI,
Dash Cl-VIOSEefde Cl - Dames:
Tornado 3-Dash 5, Dash 5-Tornado,
Dash 3-Willems/Gemini l, Dash 2-
Longa 4, Set Up '65 2-Dash l -
Heren: Tornado 3-Dash 4, Dash 3-
Longa '59 5, Vollverijs 1-Dash 2 en
Dash I-Tornado^*

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

RG EURO STOXX 50SM GarantFund

Robeco introduceert RG EURO STOXX 50 GarantFund okt 99/06. Een

belegging waarmee u profiteert van de stijgingen van de DowJones EURO

STOXX 50, een toonaangevende index in Euroland. Uw risico blijft beperkt.

KoersKliks stellen namelijk uw winst veilig, zodra de EURO STOXX 50 met

een van tevoren bepaald percentage is gestegen. Uw winst kan u dan niet

meer ontgaan, zelfs al daalt daarna de index. Bovendien zorgt de mini-

mum garantiewaarde (EUR 50) ervoor dat een groot deel van uw inleg

wordt beschermd.

Inschrijven? Dit kan tot en met 1J oktober 1999, 17.00 uur. Het aantal

participaties is echter gelimiteerd. Informeer dus snel bij de adviseur van

uw Rabobank of kijk op internet: www.rabobank.nl.

Rabobank

RG EURO STOXX 50SM GarantFund.
Beleggen met zekerheid In Euroland

Onderdelen van de Rabobank-organisatie die ali effecteninstelling zijn aan te merken, zijn geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te

Amsterdam. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Genoemd

fonds is in het bezit van de DNB-vergunning op grond van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. Een prospectus is verkrijgbaar bij de Rabobank.

Dow Jones EURO STOXX 50 is eigendom van STOXX LIMITED en is een merknaam van Dow Jones & Company Inc.

Portret van een dorp op
de grens van twee eeuwen

het mooiste boek dat u een
Vordenaar kunt geven
aan het eind van deze eeuw!
Als u 'Vorden '99' bij voorintekening heeft besteld, kunt u uw
exemplaar ophalen uitsluitend bij het adres waar u uw bestelling
hebt opgegeven (Boekhandel Bruna of de Openbare Biblio-
theek). De prijs is dan f 24.50.
Er is een extra oplaag gedrukt voor wie op de verschijning van
het boek wilde wachten of er nu of misschien straks in december
een ander mee wil verrassen. De prijs is thans f 29.50.
'Vorden '99' is een boek vol informatie over ons dorp en zijn
bewoners, over oude tradities in 1999, over wonen en werken,
verkeer en toerisme, welzijn en het kerkelijk leven, over sport en
recreatie, het onderwijs, de cultuur en het landschap.
Verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, de bibliotheek en 't VVV-
kantoor.

Een uitgave van de Stichting
Vrienden van de Openbare Bibliotheek in Vorden
t.g.v. het 25-jarig bestaan van de bibliotheek.



Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eeeink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 26 18

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het GuUk
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveldftoostink

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39,-

Naam:

Adres'

Postcode:

Woonplaats'

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 2

4 van de 10 mensen
met diabetes hebben
een nieraandoening

Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen en hart- en vaatziekten

zijn andere complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de
rug. Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES
GIRO 5766

Vijftig jaar Zonnebloem. Helpt u mee?

Met de Zonnebloem
naar Amsterdam

o

!(
•+De jarige Zonnebloem heeft een wens:

een volledig aangepaste rondvaartboot
voor de Amsterdamse grachten ^tjï**

Zieken en gehandicapten uit het hele land kunnen hiermee een
onvergetelijke dagtocht door de hoofdstad maken. Uiteraard zul-

len de Zonnebloemvrijwilli-
gers voor de benodigde bege-
leiding zorgen.
U kunt meehelpen deze jubi-

_

leumwens te realiseren. Uw bijdrage is
zeer welkom op postbank 7691999 ten
name van de Zonnebloem
in Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro
7691999

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

(R)de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62
E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl

,
« KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING



Wie gaat er mee
naar de.

Hennie Huisman
Surprise-

op 19 oktober en
4 november

vertrek:
16.30 uur Ruurlo
16.45 uur Vorden
17,00 uur Zutphen

Inlichtingen en opgave:

HAVI Reizen J.L H3ITGI1
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Sanitair, wand- en vloertegels
kombineert u moeiteloos bij elkaar

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Arbeidsongeschikt?
Chronisch ziek?
Gehandicapt?

De almaar ingewikkelder wet- en

regelgeving kunt u het beste

SAMEN aanpakken.

Bel of schrijf ANGO.

BijANGOtel
je voor drie!

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

Verbouw of

nieuwbouw?

In de showroom van

BouwCenter HCI

vindt u een uitge-

breide collectie

sanitair, wand- en

vloertegels en

natuursteen.

In alle soorten en maten.

Zo kombineert u met het

grootste gemak de mooiste

badkamer bij elkaar.

Onze adviseurs geven u

graag deskundig advies.

Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenteriHCI
BouwCenter HCI Hengelo G ld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl

Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag Vm vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.

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

Tweede lustrum Alzheimer Vereniging Achterhoek:

Achterhoek voorlofer Wetenschapsweek
bij de VolksuniversiteitWaar dialect enerzijds het

eigen karakter van een streek
kenmerkt, betekent het ander-
zijds een bindmiddel voor
streekgenoten die elkaar onder
verdrietige omstandigheden
willen blijven steunen.

Dat merken de bestuursleden van
de jubilerende Alzheimer Vereni-
ging Achterhoek iedere dag weer.
"Emoties uiten in je eigen streek-
taal gaat nu eenmaal gemakkelij-
ker", constateert voorzitter Thea
Bekker-Houben. En dat geldt zeker
in een streek waar de inwoners
trots zijn op hun streektaal.
Met een feestelijke middag voor
dementerenden en hun partners,
leden, overheden, bevriende orga-
nisaties en sponsors viert de AV
Achterhoek op 18 oktober aan-
staande haar tiende verjaardag in
de Radstake in Varsseveld. Zang-
en dansgroep Twents Zonne-
bloemkwartet verzorgt dan een
feestelijk optreden.
Mevrouw D. Lamers-Hijink, oprich-
ter van de AV Achterhoek ziet niet
zo veel heil in een lofzang, maar er
is toch veel werk verzet in deze
tien jaren. Er is meer bekendheid,
openheid en begrip gekomen over
de ziekte van Alzheimer en andere
vormen van dementie.
Vanaf het prille begin heeft de AV
Achterhoek veel tijd gestoken in
voorlichting over de ziekte. Afde
lingen van ouderenbonden, van
plattelandsvrouwen, verzorgings-
huizen en ook op scholen. Jazeker,
ook scholen, want juist daar ge-
beurt het regelmatig dat bij groot-
ouders van schoolgaande jeugd de
ziekte van Alzheimer wordt vast-
gesteld en dan wil je als kleinkind
toch ook weten hoe dat zit.
Voor de AV Achterhoek zijn con-
tacten het belangrijkst. Op bijeen-
komsten met lotgenoten wordt de

familie van de patiënt gewezen op
de mogelijkheden van de vereni-
ging. De belangstelling voor dit
soort middagen en avonden is
groot, weet Thea uit ervaring. "Het
is juist voor de omgeving van de
patiënt fijn om te weten dat ze
niet alleen staan met hun vragen.
We zijn er vooral voor verzorgers
in de thuissituatie. Dan denk je
aan patiënten die voor professio-
nele hulp nog niet in aanmerking
komen, maar waar de situatie ont-
zettend moeilijk kan zijn voor de
omgeving. Voor hen zijn we een
aanspreekpunt".
Toch blijkt voor velen de drempel
om zich aan te melden bij de ver-
eniging nog erg hoog. Speciaal
voor deze groep zijn er de lotgeno-
ten-contactavonden. En aan den
lijve ondervinden Thea en Diny
hoe snel en hoe intensief steeds
weer de onderlinge lotsverbonden-
heid ontstaat.
"Er is wel verdriet en vertwijfeling
maar we ervaren gelukkig ook dat
er nog lang mooie momenten te
beleven zijn. Een dementerende
heeft nog veel te bieden naar de
omgeving toe. Want het gevoelsle-
ven gaat een zeer belangrijke rol
spelen die voor beide partijen ont-
zettend waardevol kan zijn.
De ziekte van Alzheimer is niet te
voorkomen en niet te genezen.
Alle reden dus voor de Alzheimer
Vereniging Achterhoek om klaar
te blijven staan voor iedereen die
ze nodig heeft. Daarom heeft de
AV Achterhoek gekozen voor een
zorgeloze feestmiddag voor de-
menterenden en hun partners, fa-
milieleden en verzorgers. Het be-
stuur hoopt dat op heel veel
animo. Alzheimer is nu eenmaal
een ziekte die niet meer is weg te
denken in deze maatschappij.

Voor meer info: tel (0544) 464428.

Tijdens de Wetenschapsweek
brengen een aantal culturele
instellingen in Gelderland een
gezamenlijk programma voor
activiteiten rond het thema
Tijd'. Het programma loopt
van 10 tot 16 oktober.

De samenwerkende organisaties
zijn het Burgerweeshuis te Arn-
hem, de Bibliotheek Arnhem, het
Filmhuis Arnhem, de Volksuniver-
siteit Arnhem, de Bibliotheek Doe
tinchem, de Volksuniversiteit Doe
tinchem, de Volksuniversiteit Nij-
megen, de Volksuniversiteit Zeve
naar, het Stedelijk Museum Zut-
phen en de Volksuniversiteit Zut-
phen.

Tijdens de Wetenschapsweek kan
jong en oud kennis maken met de
fascinerende wereld van de weten-
schap. Er is van alles te zien en te
beleven. Elk jaar wordt deze week
georganiseerd rond een ander
thema. In de laatste wetenschaps-
week van dit millennium is het
thema 'Tijd'. De gezamenlijke Gel-
derse instellingen laten in hun
culturele programma zien hoe in
de samenleving, de kunst en de
cultuur het begrip tijd een rol
speelt.

WETENSCHAPSWEEK
De Wetenschapsweek is de groot-
ste landelijke publieksmanifesta-
tie op het gebied van de weten-
schap en techniek in Nederland.
Op de wetenschapsweek - die jaar-
lijks wordt gehouden in oktober -

kan jong en oud binnen stappen
bij bedrijven, laboratoria, musea,
universiteiten, sterrenwachten en
volksuniversiteiten in het hele
land. De deelnemende instellin-
gen organiseren tijdens deze week
diverse activiteiten als demon-
straties, lezingen, rondleidingen,
speurtochten, tentoonstellingen
en wandelingen die worden ver-
zorgd door wetenschappers en
technici. Hierdoor krijgt het pu-
bliek de mogelijkheid in contact te
komen met de mensen die zich da-
gelijks bezighouden met weten-
schap en techniek. Maar bovenal
bieden ze het publiek de gelegen-
heid zelf in de huid van een we-
tenschapper te kruipen.

CULTURELE PROGRAMMA
Voor het eerst zetten dit jaar ver-
schillende culturele organisaties
in Gelderland hun deuren open
tijdens de Wetenschapsweek. Zij
bieden een samenhangend pro-
gramma van activiteiten vanuit
een cultureel en maatschappelijk
perspectief. Centraal staat de
vraag: welke rol speelt het begrip
'Tijd' in onze samenleving en onze
cultuur. In het programma ligt de
nadruk op de maatschappelijke en
culturele betekenis van technolo-
gische veranderingen.
De Volksuniversiteiten brengen
een lezingenserie onder de titel
'De Toekomst van het Verleden'. Er
is een lezing over de maatschappe-
lijke betekenis van de technologi-
sche revoluties; een lezing over de

geschiedenis van Gelderland; een
lezing over fantasieën over de toe-
komst in kunst en een demonstra-
tie van klokken. De lezingen vin-
den verspreid plaats in de volks-
universiteiten van Arnhem, Doe
tinchem, Nijmegen, Zevenaar en
Zutphen.
In het Burgerweeshuis en in het
Stedelijk Museum Zutphen kunt u
tijdens de wetenschapsdag terecht
met historische en archeologische
voorwerpen. U krijgt dan uitleg
over de ouderdom en functie van
het voorwerp. Aan de hand van de
collectie zal een medewerker van
het museum uitleggen hoe een
kunsthistoricus of archeoloog
voorwerpen dateert.

In het Filmhuis Arnhem draait
'Stranges Days' een bizarre en
spannende film over de toekomst
waarin herinneringen te koop
zijn. De Bibliotheek Arnhem orga-
niseert een Millenniummarkt met
diverse stands over uitvinders-
clubs, millenniumfeesten, elektro-
nische boeken.
Voor kinderen zijn er op zondag
speciale activiteiten. In het Burger-
weeshuis kunnen kinderen te
recht met oude spulletjes. Ze kun-
nen terecht met alle vragen over
hun oude spulletjes. Vanaf het
Burgerweeshuis start voor kinde
ren een stadswandeling langs his-
torisch plekken in Arnhem. In de
Bibliotheek Arnhem kunnen kin-
deren futuristisch speelgoed
maken en deelnemen aan een
pretlab.



Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannen-
koek in de Achterhoek gaat u naar:

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden

Pannenkoek van de maand oktober

Indische pannenkoek
f15-
Tevens uw adres voor koude en
wanne buffetten, recepties, feesten
of vergaderingen
(grote en kleine zalen)

Fam. Kemperman-Nekkers
Tel. (0575) 55 62 89 • Op maandag gesloten

beroep,
Ons
beroep!

Bedrijfsverzorging
opent kantoor
in Vorden

Op vrijdag 8 oktober openen
wij een nieuw kantoor in Vorden,

aan de Kerkstraat l a. Geïnteresseerden,
zowel klanten en leden als (potentiële)
medewerkers, zijn van harte welkom op
de opening tussen 15.00 en 22.00 uur.

tot 8 oktober

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Tel: 0900 - 9896

ROMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 1700 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Het is weer begonnen

Coniferen zowel voor haag als solitair
Diverse soorten heesters in container
Winter- en zomerbloeiende heide in pot

Iets te vieren?
Geef een cadeaubon van ons bedrijf

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Badhuis

badkamers & tegels
.Dambroek 20 -
7223 DV Baak

tel. 0575-441 01 7
fax 0575-441 034

BAD & fl>r DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur

vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

_ Oktober woonmaand-actie.

W l g d r o m e n of
g e w o o n u i t r u s t e n

De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u

alles wat mogelijk is op het gebied van

comfortabel slapen tot in detail. Grenzen

in trends en design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collectie.

De gehele oktober woonmaand:

BI] AANKOOP VAN EEN COMPLEET LEDIKANT INCL MATRAS(SEN)

GRATIS DEKBEDOVERTREK(KEN)
van de bekende merken: Cinderella l Damai.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

net

C o m p l e e t i n

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

s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g

6 van de 10
mensen met

diabetes
overlijden aan
hart- en vaat-

ziekten

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Oogproblemen

en minder goed werkende

nieren zijn andere com-

plicaties. Onderzoek moet

een oplossing brengen voor

diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in

de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES

GIRO 5766

VAKANTIE IS
A//E7 VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig • zieken en

i hameli|k gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten. Dit iaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloer;. ilp van 6400 vrij-
willigers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'.Ciro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE

Giro 145

de Zonnebloem1

' (076) 564 (
E mail info^onneciioem nl hit t.- •
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