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Hoorzitting slibopslagbedrijf
In onze gemeente werkt - zoals
bekend - de 'Commissie voor
Behandeling van Bezwaren en
Beroepschriften'. Een commis-
sie van onafhankelijke perso-
nen die op verzoek besluiten
van de gemeente toetst naar de
geldende regels en daarover ad-
vies uitbrengt aan het gemeen-
tebestuur.

Zo werd op maandag 7 augustus
in het gemeentehuis een hoorzit-
ting gehouden waarin belangheb-
benden die tijdig bezwaar hadden
aangetekend tegen een door de ge-
meente verleende bouwvergun-
ning aan het Slibopslagbedrijf Van
der Valk en de Groot BV in Vorden
in het openbaar hun bezwaren
konden toelichten.
Het was duidelijk dat dit onder-
werp grote belangstelling heeft
ook van niet-direct omwonenden
want ruim vijftig personen woon-
den deze zitting bij. Commissie
voorzitter Mevr. Ravenhorst onder-
streepte dat deze avond geen reac-
ties vanuit het publiek konden
worden behandeld. Het werd dan
ook een uitvoerige discussie waar-
in voornamelijk de twee advoca-
ten van de beide partijen aan het
woord waren. Ze bevochten elk op
zuiver juridische gronden of de

beslissing een bouwvergunning te
verlenen al of overeenkomstig de
daarvoor geldende regels was ge
nomen. Een vertegenwoordiger
van Van der Valk werd gevraagd
een uitleg te geven van de werk-
wijze die gevolgd zou gaan wor-
den als men straks in bedrijf is.
Daarbij werd erg veel aandacht ge
schonken aan het feit dat Van der
Valk ook actiefis op het gebied van
het verwerken van straatvuil,
waarmee de indruk werd gewekt
dat het met het opslaan van riool-
slib dan wel mee zou vallen. Door
de jurist van Van der Valk werd
verder het argument genoemd
van de werkgelegenheid. Dit bleek
in de praktijk echter neer te ko-
men op voorlopig een achttal
chauffeurs van de wagens die vuil
en slib moeten vervoeren.
Van de zijde van de bezwaarma-
kers werd aangevoerd dat de vesti-
ging van dit bedrijf ongewenst is
omdat de stankoverlast voor de di-
rect omwonenden maar ook voor
bewoners van verderweg gelegen
huizen zeker het toegestane stank-
niveau zou overtreffen. Een en an-
der werd geïllustreerd met een
verslag van een bezoek dat door
een aantal personen is gebracht
aan de hoofdvestiging van Van der
Valk in Brabant waarbij bleek dat

het stankniveau zeer hoog is. De
vertegenwoordiger van de ge-
meente, de heer van Dijk, verde
digde het standpunt van B en W
die ook een bezoek aan het bedrijf
in Brabant hadden gebracht en
van dit bezoek geen negatieve in-
druk hadden overgehouden. De
heer van Dijk moest echter erken-
nen dat dit officiële bezoek van
het college wel van te voren was
aangevraagd.
Na een aantal vragen van de leden
van de commissie vooral gericht
aan de vertegenwoordigers van
Van der Valk werd de vergadering
na bijna drie uur discussiëren be
sloten.
Bij veel toehoorders van dit debat
was na afloop duidelijk sprake van
een zeer onbevredigend en in veel
gevallen zelf verbitterd gevoel. Het
gevoel dat de gemeente in een
kwestie die zo gevoelig ligt en die
zo bedreigend kan zijn voor het ge
luk van veel inwoners zo duidelijk
heeft gekozen vóór de vestiging
van een bedrijf dat in de toekomst
waarschijnlijk aanleiding zal ge
ven tot veel stankoverlast en na-
righeid. En dat alles zonder dat er
ook maar enige uitleg wordt gege
ven waarom de vestiging van dit
bedrijf nu juist en zo nodig in Vor-
den moet plaatsvinden.

Te warm voor een Kunstmarkt

"Je gaat met met dit mooie weer
toch zeker niet naar' een Kunst-
markt. Ik zou het in ieder geval
niet doen. Lekker in de tuin liggen
met een pilsje erbij, dat soort din-
gen". Aldus een reactie van een
standhouder die vanwege zijn
werk wel moest, maar die met zijn

ZIN

Kom naar de
Oranjeffeestweek

Vierakker-
Wichmond

Zie het feestprogramma
in Contact

uitspraak al aangaf dat de belang-
stelling voor de zaterdag in Vorden
gehouden Kunstmarkt vanwege
het zomerse weer, tegen viel.

Toch viel er voor de liefhebber van
Kunstmarkten genoeg te genieten
c.q. te kopen. Zo zagen we een trot-
se hondenbezitster die met vol-
doening constateerde dat haar
hond op fraaie wijze door Kiki
Lambrechtsen uit Zutphen werd
geportretteerd. Een kunstenares
die in vijf minuten met viltstift
een snelportret fabriceert.

Kikkers, katten, honden e.d. kwa-
men via de zogenaamde "zaagse-
loventechniek" uit het brein van
An Pijpers uit Eindhoven. Luuc Ot-
tens, glazenier te Bemmel, showde
watje zoal uit "glas- in- lood" kunt
maken. Zeer zeker de moeite van

het vermelden waard, de collectie
natuurschilderijen van An Brok-
Fitters uit Rosmalen. Dit alles met
het thema "Seizoenen achter
glas".

Geert de Groot uit Almen liet zien
hoe fraaie portretten van perso-
nen wel niet kunnen zijn. Opval-
lend op deze Kunstmarkt, de ver-
scheidenheid aan kleur en niet te
vergeten de schilderijen van bij-
voorbeeld boerderijen in een ty-
pisch Nederlands landschap of
schepen op de woelige baren.

Kunstmarkt 1999 in Vorden met
zeer veel regen; 2000 met te veel
zon. Hopelijk voor de kunstenaars
in 2001 een mix van dit alles, dus
gewoon hollands weer. Dan gedijt
een Kunstmarkt qua publieke be
langstelling in ieder geval beter!

Ongeval
Tijdens de voorbereidingen voor de feestelijke opening van de
nieuwbouw van Bronkhorst High-Tech aan de Nijverheidsstraat te
Ruurlo, is zaterdagmorgen een 36-jarige medewerker om het leven
gekomen.
Om ruimte te maken voor een feesttent op het naastgelegen par-
keerterrein was de medewerker met een collega bezig twee lan-
taarnpalen te verwijderen met behulp van een machine.
Tijdens de werkzaamheden raakte de tweede paal uit balans, sloeg
met de bovenkant op de grond en raakte in de terugslag het slacht-
offer tegen het hoofd als gevolg waarvan hij ter plaatse overleed
aan de ernstige verwondingen.

De feestelijke opening van de nieuwbouw die op 18 augustus ver-
richt zou worden door Commissaris van de Koningin, de heer Kam-
minga, is afgelast. Ook de open dag op 26 augustus gaat niet door.
De verslagenheid bij de betrokkenen is groot.

Sinterklaas weer voor
even in Vorden!
De Amerikaanse jongeren die de
afgelopen 3 weken in het kader
van Operation Friendship bij gast-
gezinnen in Vorden verbleven, ke
ken op de afscheidsavond ( don-
derdag 10 augustus vertrok het ge
zelschap weer naar Amerika ) wel
verrast op toen de Nederlandse
Santaclaus in de persoon van onze
"bloedeigen" Sinterklaas de Kapel
in de Wildenborch binnen-
schreed.

Sinterklaas kwam uiteraard niet
met lege handen. Hij had voor een
ieder een presentje bij zich, waar-
bij bleek dat de Sint perfect zijn
huiswerk had gedaan. Hij wist
over elk Amerikaantje een anecdo-

te te vertellen. Sinterklaasavond is
uiteraard ook een spelletjesavond.
Vooral het spel waarbij een ge
blinddoekte Vordense jongen een
Amerikaans meisje moest kussen
om vervolgens te raden "Wie van
de drie" bleek een gouden greep!

Onder grote hilariteit bleek het
niet een Amerikaanse te zijn,
maar werden zij door hun eigen
moeder gekust!! Ook de onschuldi-
ge peepshow-act ging erin als
koek.
Volgend jaar zullen Vordense jon-
geren een tegenbezoek aan Ameri-
ka brengen, terwijl ook een groep
jongens en meisjes naar Tsjechië
zal afreizen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. G.W. v.d. Burg, Zutphen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur eucharistieviering, deken Geurts
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 19 augustus 19.00 uur oecumenische oogstdankviering.
Zondag 20 augustus 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
20-21 augustus pastor H.Jacobs, Keijenborg, tel. 0575-461314.

Weekenddienst huisartsen
19-20 augustus dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaar-
ne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
19-20 augustus WA Houtman, Vorden, tel. 0575-552253. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 113Q-12.0Q uur.



Liefdevol verwelkomen wij on-
ze zoon

Jop

geboren 30 juli 2000.

Yvonne Eulink en
André Cornelissen

Eulingkamp 38
7256 BK Keijenborg

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Manon

Manon is geboren
op 11 augustus 2000.

Dirk en Joke
Pasman-Rossel

Wilhelminalaan 18
7251 EN Vorden
Telefoon 0575-553504

Dolgelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

WILCO BERNARD

Wij noemen hem

Wilco

13 augustus 2000.

Bennie Enzerink
Gerrie Enzerink-
Hendriksen
Mathijs, Nienke, Kitty

Hartelijk dank aan allen die de
dag van ons 40-jarig huwelijk,
in welke vorm dan ook, tot een
fijne dag hebben gemaakt.

Jan en Derkje Gotink

Vorden, augustus 2000

Zij in jurk, hij in pak
Nu gaat het er echt van komen,
Ringen, gemeentehuis
De dag van onze dromen.

Wim Voskamp & Gerda ten Broek

maken van hun trouwplannen werke-
lijkheid en wel op vrijdag 25 augustus
2000 om 11.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens onze
huwelijksreceptie van 16.30 tot 18.00
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34, Vorden.

Ons adres:
Mispelkampdijk 22
7251 DG Vorden
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- - - *5̂ sS»*SŜ » • • • « • « •

(J ,
»> . ' • '
,fl :•'.

Op maandag 21 augustus 2000 word «
ik, de heer

J. Kettelarij
90 jaar.

Dit wil ik graag vieren met mijn kinde-
ren, kleinkinderen, achterkleinkind en
u.
De receptie wordt gehouden om 19.30
uur in café-restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Prins Clauslaan 17
7251 AS Vorden

a

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden 11 *
Telefoon (0575) 552928

Voor een leuke, afwisselende

BLOEMSCHIKCURSUS
met gebruik van bloemen, maar ook van o.a.

wilgenteen, gaas en mos gaat u naar

Bloembinderij 't Hagenhuus
Het seizoen begint in september 2000 en bestaat

uit 9 lessen verdeeld over 9 maanden.
Er is nog plaats voor enkele cursisten, dus bel snel!

Gediplomeerd Meesterbindster
José Kok-Brinkerhof
Nijlandweg 4, Vorden

Telefoon 0575-559156

voor uw

Nazomerzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphcnscwcg 26
telefoon: 0575-558237
I lengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefdc biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
f huwelijksplechtigheid
«w recepties en (bruilofts)party's
«• produktprcsentaties
«• 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)513505
E-mail: huisdevoorst@univcrsal.nl
www.huisdevoorst.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

GEZOCHT

sportieve
medewerker

m/v
ter versterking van ons team

voor gezellig
sportcafé in Vorden.

Werktijden met name de
zaterdagen en van ma. t/m vr.
enkele avonduren in overleg.

Belangstelling?
Vraag naar Roelien Hilbolling

0575-553907 / 553684
06-53656437

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

Daar kun je je vingers
niet aan branden

barbecuepaMceM fl95
2 hamburgers, 2 gemarineerde ^J ̂  *^

procureurlapjes, 2 shaslicks

(g0^ gebraden
XXL barbecuespies, Ato g jjjehakt met tutti

per sfcv/c

Valkenburger
pampaschijf,
WO gr.

Drentse boeren-
salade,
WO gr.

TUttl, WO gr.

grillworst,
WO gr.

kalfsleverworst,
WO gr.

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

Binnenkort in Vorden:

BLOEMEN-
KIOSK

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk
begint weer met de nieuwe trainin-
gen op maandag 21 augustus.
Ook fly-ball, behendigheidsbaan en
jachttrainingen.

Inlichtingen en/of opgave Lucia Mul-
link 0314-622361; Ap Peters 0314-
641436

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Wordt dagblad-
bezorger
van o.a. Algemeen Dagblad en
de Volkskrant in Vorden.
Elke ochtend een uurtje werk.

Dat verdient snel en het betaalt prima, ca. f 280,- per 4
weken. Plus veel extra's zoals een gratis regenpak, een
gratis krant en regelmatig een extra bonus.
En tijdelijk f 150,- premie voor snelle starters.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag.
Ook aantrekkelijk voor volwassenen. Belangstelling?
Bel 0800-0230351 (gratis 24 u/pd)

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Opheffings
uitverkoop
Burg. Galleestraat 38, Vorden

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

09.00-18.00 uur
09.00-16.00 uur



Door een ongeval is uit ons midden weggenomen on-
ze lieve Koos,

JACOBUS EMANUEL
VAN WELZENIS

Barchem, 02-11-1963 Ruurlo, 12-08-2000

Echtgenoot van: Natalie van Welzenis-

Papa van:

Zoon van:

Schoonzoon van:

Broer en
zwager van:

Kleinzoon van:

Oom van:

Ortalo Lesage

Kevin en Claire

E. van Welzenis
D. van Welzenis-
van Brummelen

J. Lesage
Y. Lesage-Ortalo

Jantine en
Henk Bobbink
Elisabeth en
Jan Groot Jebbink
Bram en
Carla van Welzenis
Gabriël en
Laetitia Lillo

J. van Welzenis

Lieselotte, Bruno,
Juliette, Jochem,
Steven, Emma

Ruurlo

Almen

Negrepelisse (Fr)

Warnsveld

Vorden

Haarlo

Montauban (Fr)

Rotterdam

De Zonnenberg 4
7261 CR Ruurlo

Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 16 augus-
tus van 14.30 tot 15.00 uur in de Ned. Herv. Kerk in
Ruurlo, voorafgaand aan de dienst ter nagedachtenis
aan Koos. De dienst begint om 15.00 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats in Ruurlo.
Na afloop van de begrafenis is het mogelijk de familie
te condoleren in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11 in
Ruurlo.

Wij zijn er van overtuigd dat velen mooie herinneringen
hebben aan Koos. Wij zouden het erg waarderen alsjj
deze op papier zou willen zetten en in de mand in de
kerk leggen of opsturen. Op deze wijze kunnen we sa-
men een mooi boek over Koos maken voor de nabe-
staanden.

Door een noodlottig ongeval tijdens werkzaamheden
op ons bedrijf is op 12 augustus jl.

onze zeer dierbare collega

KOOS VAN WELZENIS

om het leven gekomen.

Zijn inzet en behulpzaamheid zullen wij voorgoed
moeten missen.

De creativiteit en kennis van Koos hebben mede het
gezicht van Bronkhorst High-Tech bepaald.

Wij wensen Natalie, Kevin, Claire
en alle familieleden veel kracht en sterkte.

Ruurlo, augustus 2000

Personeel en directie
Bronkhorst High-Tech

BESTE KOOS

Als collega en mens heb je diepe indruk gemaakt.
Je sociale en hulpvaardige instelling

blijft in onze gedachten.

Nous souhaitons a Natalie, Kevin, Claire
et a tous leurs proches beaucoup de courage

pendant ces moments difficiles.

Bronkhorst Hi-Tec Nederland
Armand, Graziella, Gerard, Reggy, Vera en Fergus

KOOS

jouw onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid
zullen we gaan missen.

De personeelsvereniging van Bronkhorst High-Tech

We zijn diep geschokt.

KOOS VAN WELZENIS

die, vanaf zijn stageperiode, zijn ziel en zaligheid
aan ons bedrijf heeft gegeven,

is ons ontvallen.

Wij hebben hem in ons hart gesloten;
hij was een 'gouden gozer'.

We kunnen en zullen hem node missen.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar

Natalie, Kevin en Claire

waar hij zo gelukkig mee was
en naar de wederzijdse ouders en familieleden,

die zoveel voor hem betekenden.

Veenendaal, familie T. Bruggeman
Lochem, familie W Jouwsma

KOOS

Onze altijd goed gehumeurde duizendpoot
is niet meer.

We kunnen je nooit meer iets vragen.

Collega's afdeling Special Products,
Bronkhorst High-Tech

Harry
Jan
Erik
Tim

Willem
Michel
Ric
Reint-Jan

LIEVE KOOS

Veel ideeën hebben we aan elkander getoetst.
Veel hebben we bij BHT voor elkander betekend.

Alles hebben we elkaar gegund.
Alles kon ik je vragen.

Maar die ene vraag kan ik je niet meer stellen ...

Wat zal ik je missen.

Pim

Wij wensen Natalie, Kevin, Claire en alle familie
heel veel sterkte toe bij dit verschrikkelijke verlies.

Voorst,
Pim van der Hall

Carla Ulfman
Monica, Rosalien, Bas

LIEVE KOOS

Jij was samen met ons bezig de opening tot een
groot succes te maken,

maar het mocht niet zo zijn.

Samen met Wim heb je voor ons een fantastisch
gebouw neergezet.

Jouw sporen zijn onuitwisbaar!

Organisatiecomité Opening 2000
Robert, Manneke, Hendrik-Jan, Pim,

Karin-Mieke en Daniëlle

KOOS

Eigenzinnig
Diplomatiek
Betrokken

Goed

Ons team is niet meer compleet.

Collega's bij Bronkhorst High-Tech

WimV
WimA
Walter
Toon

Eddo
Erik
Pim

KOOS

wat hebben we samen fijn gebouwd!

Wim

Wegens omstandigheden komen de aangekondigde
activiteiten op 18, 23, 25 en 26 augustus rond de ope-
ning van ons bedrijf te vervallen.

Bronkhorst High-Tech
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK Ruurlo
Tel. : 0573-458800
Fax : 0573-458808
www.Bronkhorst.com

leder z'n
eigen wens

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nach t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

NIEUW ~ NIEUW ~ NIEUW

{HelpatHomej

Alles op computergebied voor particulier en MKB

Installatie en reparatie van alle hard- en software
Gratis helpdesk ma-V 18:00 - 19:00
Verkoop van computers op maat
Internet ontwerp en hostlng
Service aan huls en aan de zaak!

Helpdesk: 0575-465057 of helpdesk@helpathome.nl
Info en afspraken: 0575-460361 of info@helpathome.nl

Kijk ook op onze site www.helpathome.nl

VLAAI VAN DE WEEK:

Citroenvlaai f 10,-
* * * * *

Bakers surprice cake f 6,00
* * * * *

Maisbrood 450 gram f 1,75
* * * * *

Witte bolletjes

w halen J betalen

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



StreekziekenhuisHet Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel: (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19 00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18^45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112,
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek óp 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 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieyerzoeken kunnen telefonisch gemeld
Worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

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

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

Pedicure L Hvers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
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 lc, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond SL Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19,30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

• Gepensioneerd ambtenaar,
51 jaar, zonder kinderen zoekt:
lieve vrouw, leeftijd 45-58
jaar. Brieven onder nr. W 29-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Pure Aloe Vera producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld, tel.
0575-521316 of 553632

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook nu weer met
een uiteenlopende collectie
van eenvoudig bosje tot vele
creaties. J. Schoenaker, Vier-
akkersestraatweg 22, Vierak-
ker.

• Wanneer u zelf ons terras
komt afbreken, dan kunt u de
plm. 125 grindtegels van 40 x
40 cm en plm. 500 waaltjes
gratis meenemen. Tel. 0575-
528265

• Te koop: 2 kaarten voor
Lowlands f 175,- per stuk. Tel.
556645 of 06-51948364

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

Voor Hi en
Libertel Plus

telefoonkaarten

wv
KANTOOR VORDEN

Kerkstraat 1

• Jongeman, 23 jaar zoekt:
full-time koerierswerk (40
uur per week). Liefst regio
Achterhoek. Brieven onder nr.
H 42-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Gezocht: woonruimte voor
man, vrouw en 3 kinderen;
omg. Olburgen, liefst buitenge-
bied. Opknapper geen be-
zwaar. Tel. 0315-328688

• Vermist sinds donderdag 10
augustus ons katertje 'Jip', 4
mnd., grijs/zwart gestreept. Is
waarschijnlijk meegelopen met
wandelaars omgeving Haar-
weg/Zelhemseweg in Ruurlo.
Wie brengt hem weer terug of
weet meer? Bel ons: 0573-
454455, fam. Wolters

• 26-8-2000 Bosfeest Kra-
nenburg m.m.v. o.a. doedel-
zakmuziek en The Dogz. Tot
ziens. St. CCK

• Te koop: caravan T.E.C.
g.o.h. 3-pers. + voortent. 0575-
556831

• Woonruimte gezocht! Jon-
ge vrouw van 36 jaar zoekt per
1 oktober zelfst. woonruimte. Ik
denk daarbij aan een gedeelte
van een boerderij o.i.d. Huis-
dieren moeten welkom zijn. Ik
kan u helpen met het verzor-
gen van paarden, vee, honden,
de tuin enz. Tel. 06-16388107

• Welke nette, betr. heer, rond
70, liefhebber van natuur, mu-
ziek, goede gesprekken, ge-
zelligheid, enz. wil nog voor
pos. ingestelde dame een
maatje zijn? Brieven onder nr.
V 25-1 bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 M Vorden

• Oost west, thuis smaakt de
Wereldwinkel-koffie het best.
Campesinokoffie de hele
maand voordelig! Wereldwin-
kel Vorden

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

De Nierstichting
zoekt collectanten
Doet u ook mee?

Nationale collecte 17 t/m 23 sept. 2000
Voor de nationale collecteweek zoekt de
Nierstichting enthousiaste collectanten
die willen collecteren in hun wijk. / \
Bel voor meer informatie met \JT\\
Petra Brouwer 0800 - 222 40 07 (gratis) NIERSTICHTING

Aardbeien-
bavaroisevlaai

groot

klein

95

Appel-
kaneelvlaai

klein i Om

Sa uc i j ze b rood j es

695
mnu 4 voor

Elke donderdag
95JE f**

5 broden vanaf 12 •
Diverse soorten vlaaien.

Vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

rijp geoogst

TROSTOMATEN
500 gram

CLAPS HANDPEREN
lV2kilo

bevalt iedereen . . .
BOERENSALADE
200 gram

alleen even wokke.. .

HONGAARSE PIEPERS
500 gram

vers gesneden
ANDIJVIE
500 gram

kers-vers voordeel...
ze zijn er weer:

REINE VICTORIA PRUIMEN
los van de pit, heel kilo 298

Bij besteding van f 10,- of meer...

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

Aanbiedingen week 33



Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfG LI o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Nu extra voordelig!

Tr\vTT~^rjv T<r *% \r_^t

BEM5E
EEKMARK3L

RUNDER-
RIBLAPPEN 1 kg 10,95

HAMLAP OF
FRICANDEAU 1 kg 8,95

POULET OF
HACHEEVLEES SOOgram 5,95

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10,00

Elke week op de markt in Vorden

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 1,95

lOOgrONTBIJTSPEK

ioogrCERVELAAT

NU VOOR

165
1.75
5,35

4,50

* 2 BOSSEN BLOEMEN 9,95 Valeweide
O 2 BEGONIA'S 8,95 Bloemen en planten

0 1 BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

• 25 BOERENKOOLPLANTEN 3,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

MAGERE VARKENSLAPPEN
kg van 4&§Q voor

98

PEPSICOLA 3HALEN 2BETALEN

£87 485
1.5 liter, diverse smaken \J. mwm

EDEiHUISHOUDPAPIER
6 rol van £99 voor 599

PINOTAGE MERLOT 3HALEN 2BETALEN
WELMOED O 097 4Q85
0,75 liter £.&. i*Jm

Uit onze groenteafdeling:

AH Opperdoeser aardappel i v* kg 2

ElSt a F nieuwe oogst, kg v* '

AH handSJnaaSappelSlV2 kg van 3.99 voor

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

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

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag brooddagen:

ZaaHBO SMidGrS wit, bruin, volkoren, 800 gr. Owit, bruin, volkoren, 800 gr. %J halen ̂  betalen

\ Ook dat is Albert Heijn
;• Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
^ ALBERT HEIJ?
.V.'.SVSW.W.

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

.V.VSSV.VS

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 21 augustus 2000
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inza-
ge ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan
'Oude Zutphenseweg/Zelstweg herziening 1999'.

Het plan regelt de wijziging van een klein perceel gele-
gen langs de Zelstweg met de bestemming 'Kwekerij'
vlak l (kweekgronden met open grondteelt) naar de
bestemming 'Kwekerij1 vlak V (gronden bestemd voor
afschermend groen).
De bebouwingsgrens van de tegenover gelegen wonin-
gen wordt hierbij verschoven naar de werkelijke afstand
waarop die woningen van de Zelstweg gebouwd zijn.

Vorden, 16 augustus 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
EJ.C.Kamerling

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrjf

M C A » V

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

DE ZON DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

Vlijtstraat 47-51 • 7005 BN Doetinchem

Schoonmaakbedrijf De Zon zoekt

interieurverzorgers m/.
in Vorden en omgeving.

Heeft u interesse, neem dan contact op met
Marjon Aalbers,
tel. 0314-361144 of stuur uw reactie naar:
Schoonmaakbedrijf De Zon
Vlijtstraat 47-51, 7005 BN Doetinchem

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

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

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ECONSTRUCIJEPLAN PLANTSOENEN WIJK DE BOONK
m

Burgemeester en wethouders willen in het najaar van 2000 een deel van
het plantsoen in wijk de Boonk reconstrueren. Verschillende vakken zijn
aan vervanging toe. Dit reconstructieplan moet zorgen voor minder ar-
beidsintensief onderhoud aan het openbaar groen (lagere kosten). Be
langrijk uitgangspunt is dat voor het onderhouden van het groen in de
wijk, na de uitvoering van het plan, geen chemische onkruidbestrij-
dingsmiddelen nodig zijn. Wel moet de kwaliteit van het onderhoud op
een aanvaardbaar niveau blijven. Dit kan onder meer door het omvor-
men van rozenvakken, het aanpassen van smalle gazonstroken en het
verwijderen van hagen. Bodembedekkende heesters voorkomen dat on-
kruid kan groeien.

De conditie en vitaliteit van de bomen langs de Steege en het Jebbink ne-
men af. Daarom worden deze bomen vervangen. In een aantal bomenrij-
en wordt een dunning uitgevoerd om de overblijvende bomen meer
groeiruimte te bieden.

Om het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verder te
rug te dringen worden ook enkele weinig gebruikte voetpaden en een
parkeerplaats opgebroken. In de meeste gevallen worden deze stroken in-
gezaaid. In een enkel geval blijft een onverhard pad bestaan.

Er zijn werkzaamheden gepland langs het Jebbink, de Steege, het Kers-
pel, het Wiemelink, de Haar, de Bongerd, het Elshof, de Boonk, het Vo-
gelbosje en de Decanijeweg. Op de hoek van het Gulik met het Kerspel
komt een nieuw speelterreintje.

Het plan omvat:
• het rooien van 510 m2 rozen (19 vakken);
• het rooien van 300 m2 heestervakken (9 vakken);
• het rooien van 137 m1 hagen;
• het rooien van 76 bomen;
• het opbreken van 1050 m2 verharding;
• het planterTvan 498 m2 bodembedekkende heesters (19 vakken);
• het planten van 24 m2 rozen (l vak);
• het inzaaien van 1170 m2 gazon (9 vakken);
• het planten van 88 bomen;
• het planten van 33 m1 haag;
• het planten van 170 m2 bosplantsoen.

Vrijstelling bestemmingsplan
Voor het vervangen van verhardingen door groen en het verplaatsen van
het speelterreintje is vrijstelling van het bestemmingsplan "Vorden west
en zuid 1992" nodig. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toe
passing van artikel 14, lid 6 van het bestemmingsplan "Vorden west en
zuid 1992", vrijstelling te verlenen voor het wijzigen van de "openbare
ruimte" rond het Kerspel, de Boonk, de Steege en het Vogelbosje.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het reconstructie-
plan en de vrijstelling van het bestemmingsplan. Van 17 augustus 2000
tot en met 13 september 2000 ligt het ontwerp-reconstructieplan en de
op de vrijstelling van het bestemmingsplan betrekking hebbende stuk-
ken tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
12.00 uuren op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op
de afdeling gemeentewerken van het gemeentehuis (boerderij). Gedu-
rende deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke
reacties kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook mondeling ken-
baar maken aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken.

WEEDE FASE DUURZAAM VEILIGE INRICHTING
VIERAKKERSESTRAATWEG

Vorig jaar hebben burgemeester en wethouders in Vierakker een maxi-
mumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld. Ook zijn er toen - als
voorlopige maatregel - suggestiestroken aangebracht op de Vierakker-
sestraatweg, tussen de Koekoekstraat en Wichmond.
Burgemeester en wethouders willen nu definitieve maatregelen treffen.
Ook op dit deel van de Vierakkersestraatweg komen rode fietsstroken.
Bij de Koekoekstraat, de Heerlerweg, de Boshuisweg, het Groene Kanaal
en de Dorpsstraat komen plateaus. Tegelijkertijd schuift de grens van de
bebouwde kom op van de Beckenstraat naar de brug over de Baakse Beek.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen deze
maatregelen te treffen. Tot en met dinsdag 12 september 2000 kunt u te-
keningen van de maatregelen inzien op de afdeling gemeentewerken in
de boerderij. Ook kunt u tot en met die datum uw zienswijze kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk of mondeling aan
de medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De gemeenteraad zal
op 26 september besluiten over de maatregelen.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het gedeelte van de Steege tussen de nummers 14 en 24 is van zaterdag
19 augustus 2000 van 10.00 tot zondag 20 augustus 10.00 uur afgesloten
voor alle bestuurders in verband met een buurtfeest.

De Oude Zutphenseweg tussen de Hamelandweg en de Wildenborchse
weg is van 19 augustus 2000 10.00 uur tot 20 augustus 2000 17.00 uur af-
gesloten in één richting voor bestuurders van voertuigen. Het verkeer
vanaf de Hamelandweg mag de Oude Zutphenseweg inrijden; het ver-
keer vanaf de Wildenborchseweg mag de Oude Zutphenseweg niet inrij-
den. Deze maatregel is genomen omdat de voetbalvereniging Vorden een
jeugdvoetbaltoernooi organiseert.

LEDINGINZAMEUNG

Op maandag 21 augustus 2000 zamelt de stichting sociaal/medische
hulpverlening aan Oost-Europa gebruikte kleding in.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

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

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
22 augustus 2000 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:
• verkoop ambtswoning Ruurloseweg 25
• verzoek om vergoeding van planschade.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op
woensdag 23 augustus 200() om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
• subsidieovereenkomst Regionaal Indicatie Orgaan Zutphen en omge

ving
• onderzoek effecten fusie Vorden Hengelo Steenderen.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 23 augustus 2000 om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
• openbare verlichting
• aanwijzen van een vast plaatsvervangend lid van de commissie welzijn,

milieu en samenwerking
• prioriteitenlijst Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monumenten

1997

NDERHOUDSWERKAAN FIETSPAD DOETINCHEM-
VORDEN

De provincie Gelderland start maandag 21 augustus 2000 met onder-
houdswerkzaamheden aan het fietspad langs de provinciale weg N316.
Tussen kilometerpaal 19 en 28 wordt het fietspad volledig vernieuwd.
Fietsers kunnen gebruik maken van de omleidingsroute. Doorgaand au-
to- en vrachtverkeer kan hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Half oktober verwacht de provincie klaar te zijn.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 augustus 2000 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:
• openbare verlichting
• aanwijzen van een vast plaatsvervangend lid van de commissie

welzijn, milieu en samenwerking
• verkoop ambtswoning Ruurloseweg 25
• verzoek om vergoeding van planschade
• subsidieovereenkomst met Regionaal Indicatie Orgaan Zutphen en

omgeving
• prioriteitenlijst Besluit Rijkssubsidiëring restauratie monumenten

1997.

SPREEKRECHT
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onder-
werp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onder-
werpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissiever-
gaderingen.

U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.



PENSARE VERLICHTING

Sinds enkele jaren hanteren burgemeester en wethouders voor het ver-
vangen van openbare verlichting een planning. De lichtmasten worden
afgeschreven in 40 jaar. Vanaf ongeveer 1960 zijn lichtmasten langs we
gen geplaatst.

Dit jaar vervangen burgemeester en wethouders de volgende licht-
masten:
• Dorpsstraat en Hackforterweg (tussen Dorpsstraat en Beeklaan).

Voor een betere, gelijkmatige verlichting verdwijnen de 12 masten met
een lichtpunthoogte van 6 me.ter en komen er 24 masten met een lieht-
punthoogte van 4 meter.

• Komvonderlaan, langs Kerkepad.
De lichtmast met een lichtpunthoogte van 6 meter verdwijnt, er komt
er één van
4 meter.

• Langs de Ruurloseweg, Koekoekstraat, Vierakkersestraatweg, Deldense
broekweg en Polweg staan in totaal 8 masten waarvan burgemeester en
wethouders het armatuur vervangen door een armatuur met een la-
ger energieverbruik en een hogere lichtopbrengst.

• Zutphenseweg, tussen de Dokter C. Lulofsweg en de Rondweg.
Van de 27 masten langs dit deel van de Zutphenseweg vervangen bur-
gemeester en wethouders er 25 en van twee alleen het armatuur. Voor
een betere, gelijkmatige verlichting willen zij tussen de Strodijk en de
Rondweg twee nieuwe masten bij plaatsen.

Uitbreidingen:
• parkeerplaats Hoetinkhof 147.

Voor de sociale veiligheid bij deze parkeerplaats komt er één lichtmast
bij, met een lichtpunthoogte van 4 meter.

• Vogelzang.
Tussen de huisnummers 28 en 30 komt een nieuwe lichtmast met een
lichtpunthoogte van 4 meter bij en verdwijnt een andere mast van 6
meter met een een TL-armatuur.

• Hackforterweg tussen Baron van der Heij denlaan en camping Kleine
Steege.
Bewoners van dit deel van de Hackforterweg hebben geklaagd over het
lage verlichtingsniveau. 3 lichtmasten krijgen een nieuw armatuur en
er komen twee masten bij .

• Rondweg, brandweerkazerne.
Op verzoek van de brandweer komt er een lichtmast langs de Rondweg
ter hoogte van de inrit van de brandweerkazerne. Voor fietsers is het
oversteken van de Rondweg vrij lastig.

De kosten bedragen ƒ115.000,-.

LAATSVERVANGEND LID VAN DE COMMISSIE WELZIJN,
MILIEU EN SAMENWERKING

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de heer
D.J.G. Somsen aan te wijzen als vast plaatsvervangend lid van de heer M.
Bakker (de commissie welzijn, milieu en samenwerking).

ERKOOP AMBTSWONING RUURLOSEWEG 25

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de ambts-
woning van de burgemeester aan de heer en mevrouw Kamerling te ver-
kopen. De commissaris van de Koningin heeft toestemming gegeven. De
opbrengst van de verkoop van de woning voegen burgemeester en wet-
houders toe aan de reserve eenmalige bestedingen.

ERZOEK OM VERGOEDING VAN PLANSCHADE

De eigenaresse van het perceel Mispelkampdijk 3 was van mening dat zij
schade leed door de uitvoering van het bestemmingsplan "Vorden-
Noord".
Haar verzoek om schadevergoeding hebben burgemeester en wethou-
ders voorgelegd aan een deskundig bureau. Dit bureau is van mening dat
er geen sprake is van schade. Burgemeester en wethouders stellen de ge
meenteraad voor om geen schadevergoeding toe te kennen.

UBSIDIE OVEREENKOMST REGIONAAL INDICATIE
ORGAAN ZUTPHEN EN OMGEVING

Vorden werkt voor het indiceren van mensen voor verpleging en verzor-
ging samen met de vijf Graafschapsgemeenten (Gorssel, Lochem, Vorden,
Warsveld en Zutphen). Deze gemeenten hebben het Regionaal Indicatie
Orgaan Zutphen en omgeving vormgegeven. Voor de uitvoering van de
taken stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om een
bedrag van ƒ 119.200,— beschikbaar te stellen.

NDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN FUSIE VORDEN
HENGELO STEENDEREN (VHS)

De gemeenteraden van VHS hebben op 28 maart besloten om toe te wer-
ken naar fusie van deze gemeenten. Er moet nog een onderzoek door een
extern bureau komen over de gevolgen van fusie Als dit onderzoek een
positief beeld geeft over fusie, dan kan de stuurgroep een plan van aan-
pak voor het fusietraject opstellen.

In de toelichting op het raadsvoorstel staat dat dit onderzoek niet be-
perkt zal kunnen blijven tot een fusie van de VHS-gemeenten. In het on-
derzoek moet het bureau ook de eventuele meerwaarde van fusie met
nog meer gemeenten bezien om een vergelijking te kunnen maken tus-
sen verschillende fusievarianten.

De stuurgroep VHS geeft de voorkeur aan het in zee gaan met Ernst &
Young Consulting B.V. te Utrecht. De offerte:

• sluit goed aan bij de opdracht
• kenmerkt zich door doelgericht-

heid met een specifiek onder-
zoek naar de meerwaarde

• is efficiënt, met een minimum-
belasting van de organisaties

• heeft een gunstige prijs-kwali-
teitsverhouding.

Burgemeester en wethouders stel-
len de gemeenteraad voor aan
Ernst & Young Consulting B.V. de
opdracht tot het instellen van een
onderzoek te verlenen.

De kosten bedragen ƒ 150.000-
voor de drie VHS-gemeenten.

HUURSUBSIDIE?
Ja, ook al huurt u bij een particulier

T fai

cel mensen denken
dat /c geen huursubsidie

kunnen krijgen omdat /e
hij een particuliere huisbaas
huren. On/in. Ook huurders
met een particuliere huisbaas
kunnen in aanmerking komen
voor huursubsidie.

Bel voor iiu-iT informatie
uw verhuurder of gemeente.
U kunt <l:i:ir ook dt hum -
suhsidiefoldcr aanvragen.
tl kunt ook op internet kijken:
http://www.minvroni.nl/woiH-n

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

H" VERGUNNINGEN
BOUWEN

Plaats Aanvrager Inhoud Vrijstelling

Hoetinkhof 159 J. Oonk vergroten woning Vergroten hoofdgebouw

MELDING BOUWVOORNEMEN

Plaats Aanvrager Inhoud

Baakseweg
ongenummerd, ter
plaatse van parkeer-
plaats 'De Doodslag'

Vereniging Natuurmonumenten Bouwen toiletgebouwtje

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

BOUWAANVRAAG

Plaats Aanvrager Inhoud

Zutphenseweg 26

Datum ontvangst

Rabobank Graafschap-West vergroten bankgebouw 07-08-2000

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

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461212

Zaterdag 28 oktober 20.00 uur
organiseren wij wederom 'n buitengewoon gezellige

COUNTRY- WESTERNAVOND
feestavond in country-westernsfeer met koud/warm buffet, drankjes en dansen

op live muziek.

Dit alles voor de prijs van T O5j all-in.

Onze Country en Western avonden zijn een ideale gelegenheid voor buurten, fami-

lies of verenigingen voor een fijne en gezellige avond uit.

Voor informatie of reserveringen belt u ons gewoon even op 0575-461212

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N A C K H O E K



Een van de groepen welke vorig j aar deelnamen aan de grote optocht. De
prognose voor het eerste millenniumjaar zal ook weer een grote deelna-
me te zien geven.

Voorwoord

HANK RIETMAN,
VOORZITTER

Wij, Oranjecomité Vierakker-
Wichmond, kunnen u weer een
feestweek presenteren. Een
feestweek met vele activiteiten
in Wichmond. Dit alles in sa-
menwerking met onze gemeen-
schap.

Wanneer u het programma leest,
merkt u dat er de medewerking is
van de gemeenschap Vierakker-
Wichmond. Daar zijn wij als
Oranjecomité trots op.

Dinsdagavond het Oranjespel met
16 teams. Heel spektaculair en na-
tuurlijk het hoogtepunt van de
feestweek de optocht op zaterdag-
middag met praalwagens, loop-

• groepen, kinderoptocht en meer-
dere muziekkorpsen. Werkelijk
iets moois.

Onze plaatselijke harmonie Jubal
heeft ook weer de medewerking
toegezegd aan de feestweek. Jubal
viert dit jaar het 50-jarig bestaan
waarmee wij hen alvast vanaf deze
plaats feliciteren.

Zaterdagmiddag na de optocht is
er de vaandel- en muziekhulde
voor het koningspaar, verzorgd
door het schuttersgilde en vende-
liers Sint Jan uit de Keijenborg.

In de hoop u talrijk in Wichmond
te mogen begroeten, wens ik u uit
naam van het bestuur en commis-
sie in het nieuwe millennium -
het jaar 2000 klinkt toch bijzon-
der - een fijne feestweek toe.

Zaterdag

augustus

tot en met

zondag
27

augustus
2000

Optocht
van praalwagens

zaterdag
26 augustus
om 14.00 uur

l ©iramitólfe
19.45 uur:
Samenkomst op het feestterrein.
De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde
aan het oude koningspaar door
muziekvereniging Jubal.

20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg f5,00
Vogelgooien voor dames,
inleg f3,00

Schieten vrije baan,
inleg f2,50
Kegelen, inleg f 2,00
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg f1,00

Vanaf 21.00 uur
dansen met
Die Vier
voorheen Sunstreams.

12.30 uur:
Oriënteringsrit voor fietsen, circa
30 kilometer met halverwege een
rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge-
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld f2,50
Opgave vanaf 12.00 uur aan de
feesttent.

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen gelijk gestart

De foto's op de tekstpagina's ge-
ven een impressie van de optocht
in 1999.
Tevens zien we het koningspaar
van vorig jaar.

DM;

19.00 uur:
Dinsdagavond 22 augustus zullen
zestien teams uit de gemeenschap
Vierakker-Wichmond uitvechten
wie de handigste en slimste inwo-
ners zijn.

De avond is verdeeld in vijf spel-
ronden in de vorm van . . . en een
theorieronde.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen.

Deze avond wordt gehouden rond-

om en in de feesttent. De avond
wordt aan elkaar gepraat en geleid
door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de tent onder muzikale be-
geleiding van

New FOUT
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel dat
u als inwoner van Vierakker-Wich-
mond niet mag missen.

Het gehele dorp is feestelijk verlicht en biedt een
feeërieke aanblik.
Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren door
nog meer aandacht te besteden aan het gemeen-
telijk groen en de kerken.
Iedereen is nu al in de weer om u in de fees-
tweek iets moois te laten zien.
Dus verwachten we u in de feestweek van

19 augustus tot en met 27 augustus om een
kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp waar sfeervol verlichte tuinen en gebouwen
een sprookjesachtige aanblik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.

De tuin verlich tingscommissie



Dix

Al 25 jaar rijdt er midden in de
feestweek een groot peloton wiel-
renners door ons dorp. We gaan
dit sportief vieren met een zeer
uitgebreid wielerprogramma zo-
dat elke RTV-er de mogelijkheid
krijgt om te starten in Wichmond.
Ook de plaatselijke en regiojeugd
van 8 t/m 13 jaar kan om 17.00 uur
rijden. Ze zijn welkom bij onze
Rabo-dikke bandenrace. Hopenlijk
krijgen we ook hier een goede
deelname. Inschrijven kan via de
strooifolders die liggen bij de di-
verse Rabobanken of even bellen
naar 441678.
Om 17.30 uur vertrekken de vete-
ranen en sportklasse B voor een
wedstrijd over 50 km met zoals vo-
rige jaren Wichmonders Jan
Pieterse en Rudi Peters. Ze zullen
zeker met de^ eersten mee willen
rijden.
Rond 19.00 uur komen de elite/
neo-amateurs en sportklasse A aan
de beurt. Zij rijden een wedstrijd

over 70 km. Hopenlijk zijn de RTV-
ers geheel hersteld van een etap-
pekoers in Engeland welke wordt
gehouden van 17 t/m 22 augustus.
Zij zullen zeker zware benen heb-
ben gezien de moeilijkheidsgraad
van het Engelse uitstapje.
De organisatie wil bij deze ook alle
sponsors bedanken voor hun jaar-
lijkse steun aan deze ronde.
Zonder hen is er geen wielerronde
mogelijk. Ditzelfde geldt voor de
EHBO-ers en vele andere medewer-
kers aan deze ronde.
Hopenlijk is het deze dag mooi
weer zodat we een paar goede
wedstrijden krijgen te zien.
De organisatie, Loy Taken, Elsitha
Pieterse en Rudi Peters.

Mocht er iemand deze avond
met zijn auto weg moeten, zet
dan uw auto buiten het par-
cours. Voor hulpbehoevenden
even bellen, dan is er altijd een
oplossing. Tel. 0575-441728.

19.30 uur
Feestavond voor de bejaardensoos
in het Ludgerusgebouw. Deze
avond zal de toneelgroep van de
Deldense Buurtvereniging een to-
neelstuk opvoeren getiteld 'Tinus
Schuddeldoek op zwart zaad'.
Deze avond wordt georganiseerd
door het bestuur van de bejaar-
densoos en is toegankelijk voor ie-

dereen vanaf 60 jaar, afkomstig uit
Vierakker en Wichmond of kerke-
lijk aangesloten zijn uit andere ge
meenten. Kom kijken want het
wordt weer een fijne gezellige
avond.

Het bestuur van de bejaardensoos
wenst u allen een fijn Oranjefeest
en een gezellige feestavond.

13.15 uur
Samenkomst op het schoolplein
aan de Dorpsstraat. Graag alle kin-
deren met hun ouders. Vanaf het
schoolplein in ballonnenoptocht

naar het feestterrein met mede-
werking de drumband van Jubal.
Direct na aankomst op het feest-
terrein worden de ballonnen de
lucht ingelaten (ballonnenwed-

strijd). Daarna opening door de
voorzitter.

13.30 uur
Verschillende kinderspelen met
traktatie. Deelname ook openge-
steld voor kinderen die lagere
scholen in andere plaatsen bezoe-
ken. Na de kinderspelen van ca.
14.30 tot 17.00 uur gratis entree
voor de draaimolen voor kinderen
beneden de 13 jaar.

13.30 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg f 2,-. Schieten
vrije baan, inleg f 2,50.

15.00 uur
Ringsteken per dogkar voor dames

en heren vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.

15.00 uur
Trekkersleeën voor dames en he-
ren, inleg f2,-.

16.00 uur Spijkerslaan.

16.30 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur Tent open.

21.00 uur
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

New Four
Toegang onder voorbehoud.

Vanaf 13.00 uur
Rondgang dweilorkest van Jubal.

14.00 uur
Grote feestelijke optocht met me
dewerking van diverse muziek-
korpsen o.a. EMM uit Hengelo (G.).
Speciale beoordeling praalwagens
door deskundige jury.

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
op het feestterrein met medewer-
king van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-

zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

20.00 tot 21.00 uur
Feestterrein gesloten.

Vanaf 21.00 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest
NEVER MIND.
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf circa 15.00 tot
18.00 uur middagmatinee onder
leiding van toporkest
NEVER MIND
in de feesttent. De toegang hier-
voor is gratis.

Stratenloop
Start en finish bij de terreinen van
sv Sociï te Wichmond met speciale
prijzen, dus geen bekers.
12.00 uur start 5 kilometer
10.45 uur start 10 kilometer

Spelletjesdag
sv Sociï
Aanvang 13.00 uur voor alle jeugd
van circa 6 tot en met 15 jaar uit

Vierakker-Wichmond. Na de zeer
geslaagde spelletjesdag van verle
den jaar hopen wij dit jaar op nog
méér deelname.
Nu dus ook weer spelletjes voor
niet-voetballende jeugd.
Om 13.00 uur is er ook het penal-
ty-schieten ten bate van de jeugd-
kas. Onze keepers zijn al weer in
trainingskamp gegaan. Ook kan er
op een .gatenbord geschoten wor-
den met als prijs een taart

Jeugdcommissie sv Sociï



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus

Garagebedrijf H. /trends
Dorpsstraat 20, Wichmond
Telefoon 0575-442042 verkoop/

reparaties
van auto's

tweewielers
en erkend

APK-
keurstation

U had eigenlijk allang naar huis gewild en u had al

een taxi gebeld. Maar zóveel vrienden bij elkaar,

dat maakt u niet elke dag mee. Eén telefoontje naar

uw RaboTeleSpaarrekening en u kunt opnemen wat

u wilt. En storten gaat al even gemakkelijk. Hebt u

interesse? Loop even binnen bij uw eigen Rabobank

of bel direct: 0800 - 0502, dagelijks van 7 tot 22 uur.

Rabobank

Bel direct:
0800 - 0502

dagelijks van
7 tot 22 uur.

Graafschap- West
Rabo TeleSparen is een spaarrekening voor particulieren.

telefoon: 0575-558100
e-mail: rabo3274@tref.nl

Zo simpel is 't. Rabo Telesparen.

Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

VERSE SNIJBLOEMEN
terecht bij

Jan en Elly Schoenaker

Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST
toe.

Wij verzorgen al uw

mets<

timmerwerken
zoals:

nieuwbouw,
verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 0575-521543 en 521852

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Telefoon 0575-441509

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus

De firma

MAAN DAG
te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustrie

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
prettige

feestdagen

Tel. 0575-441737 - Fax 0575-441899

De bewoners van de

CAMPING
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

wensen iedereen
een gezellig
Oraniefeest

Doe /»ee aan onze knapzaktocht

Voor de afzet van al uw

VEE EN
VARKENS

Vee- en varkenshandel

HISSINK
WICHMOND - Telefoon 0575-441229

CAFÉ-RESTAURANT

,DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 0575-451205

Uw

K E U R S L A G E R I J

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TELEFOON 0575-551321

Firma
J. W. v.d. BRINK
MENGVOEDERS / RUWVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon 0575-441257 en 441891

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oraniefeest!

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbednjf

GLinno
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-552414 of 0575-492118

VAN Z 3URG
& VISSE

TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

Wichmond-Vierakker

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon 0575-551531

K
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

• Hypotheken

m Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

* Installatie * onderhoud
* industriële automatisering

E Berendsen Elektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus

LANDINI

VEENHUIS

HOLARAS

VICON

NIEMEYER

SCHRIJVER

trekkers

mestapparatuur

voerwagens

ku nstmeststrooiers

hooibouwwerktuigen

beregeningshaspels
U-snijders en
voerwagens

G ALL AG H ER electrische
afrasteringen

STIGA

KARCHER

ZENOAH

gazonmaaiers
en zitmaaiers

hogedrukreinigers

bosmaaiers en
kettingzagen
tuinpompen,
werkkleding,
tuingereedschap
compressors, enz.

Machines voor land- en tuinbouw
Gereedschappen
Hogedrukreinigers
Afrasteringen
Beregening

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Wichmond Telefoon 0575-441688
Hengelo (Gld.) Telefoon 0575-464360

.RMEX
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bed r ijfsfeesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

v.d. Heydenstraat 7, 7223 LC Baak

Tel. 0575-441381
Fax 0575-441950

WNSEN
l lijm J HANDEL IN VEEVOEDERS /

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN /
KRUIDENIERSWAREN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Telefoon 0575-520774

Specialiteit in: beter brood
en gebak

Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding,
handel in granen en veevoeders

Feestweek Wichmond-Vierakker

. Besselink

UW GARANT

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Telefoon 0575-441239

EEN ZEKERE ZAAK

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spultinrichting -

Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, o.a. stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aan-
rechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook af!

CAFÉ-CAFETARIA

Dorpsstraat 25, Wichmond

Wij hebben binnen 30 zitplaatsen
3 biljarttafels
Cafetaria-afhaal
Leuk ingerichte feestzaal
voor p/m. 60 personen
Barbecuen
Warm en koud buffet
Dineren op afspraak
Catering

Gezellig aangekleed terras
voor p/m. 50 personen

Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

0575-441600

HENKEN KARIN
DERKSEN

wenst u allen een
prettig en gezellig
Oranjefeest

Varkenshandel

Voor een goede afzet van
slachtvarkens en zeugen

wenst u een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest
voor noodslachting dag en nacht bereikbaar.

Tel. 0575-441922 - Fax 0575-441758



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus

JEUGDIGE EN
ONDERHOUDSARME

SCHOOLFIETSEN

Union Savoy Uitvoering: 3 versnellingen,
Sachs
Trommelremmen

Kleur: Deep Blue
Framehoogte: Dames 53/57 cm

Heren 57/61 cm
Instaphoogte: Dames 44 cm

f 1099,-
Uitvoering: 3 versnellingen Gazelle Trendy

Trommelremmen
Kleur: Silverdust-

Pearlblue
Framehoogte: Dames 54/57 cm

Heren 57/61 cm

ƒ999,-

PR FIL"
DE Fl ETSS P ECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Morden • Telefoon 0575-551393

Van der Mondt
voor

PETROLEUM • LANDBOUWDIESEL
H.B.O. 1 • BUSSEN PRIMAGAZ

Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461392

Dus voor al uw olieprodukten bel ons, wij geven u graag meer informatie

Wij wensen u allen
'n prettig oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 • Tel. 0575-526132

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

Pelgruin
Makelaars

NVM-WONEN NVM-AOG
LidNed.Ver.
v. Rrnlmceilcrs

WONINGEN
• Aankoop

van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.-ganintieverzekering
• Verkoop

van woningen met bouwtechnokeuring en S.G. W.N.-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden

AGRARISCH ONROEREND GOED
Aan- en verkoop van: Taxaties ten behoeve van:
agrarische bedrijven • bedrijfsopvolging/-beëindiging
landbouwgronden • pacht en pachtbeëindiging
productierechten (melkquotum) • erfpacht en erfpachtbeëindiging

EMIGRATIEBEGELEIDING
NAAR DENEMARKEN
Via ons specialisme gingen reeds 250 ge/innen u voor.
Meer dan 15 jaar ervaring.

Uitstekende begeleiding bij

BEDRIJFSBEËINDIGING
Door de jarenlange ervaring wordt hierbij met de vele aspecten rekening
gehouden.

^ ijtf Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
jfLor Postbus 49, 7250 AA Vorden

Telefoon 0575-551313
Fax 0575-553697

Internet: www.pelgrum.nl
e-mail: pelgrum@pelgrum.nl

.-

Dansen op het Vrijdag 25/zaterdag 26 augustus in de grote danstent (900 m2 oppervlakte)

i ÉÜ w si lf ILf d P115

Vrijdag 25 augustus

Zaterdag 26 augustus

Zaterdagmiddag na de optocht

Zaterdagavond

om 21.00 uur ouderwetse, gezellige dansavond met
medewerking van dans- en showorkest New Four

dansen met muziek van dans- en showorkest Never Mind

gratis dansen tot 18.00 uur.

vanaf 21.00 uur dansen. Toegang voorbehouden.



Historische rijtuigen blijven lust voor het oog
De terrassen van de plaatselijke horeca aan de Dorpsstraat te Vorden wa-
ren zondag "overvol" bezet. De intocht van de historische rijtuigen die
zondag meededen aam de traditionele "Kastelenrit", trok net als voor-
gaande jaren veel bekijks. Niet alleen tijdens de intocht, ook onderweg
veel publiek.

Voor de "Achtkastelenrit" georganiseerd door de Aanspanning "In de
Reep'n hadden zich 110 deelnemers ingeschreven. De kastelenrit bestaat
uit twee gedeeltes, een ochtendroute langs onder meer de kastelen Den
Bramel, Wildenborch, de Wiersse en Onstein. Onderweg een sherrystop
bij kasteel de Wiersse.

Eindpunt de weide voor kasteel Vorden (gemeentehuis) waar het publiek
in de pauze de rijtuigen van dichtbij kon bekijken. Op deze kasteelweide
zowel s'morgens als s'middags demonstraties. Demonstraties van het
stuntteam van Marianne Scherps met Haflo Arabier viïjheidsdressuur en
Spaanse hogeschool.

Tevens demonstraties van een achttal Belzen Belzen en een achttal Haf-
lingers.Ook was er s'middags een dressuur clinic door de kampioen Z2
van de Nederlandse Vereniging van Dressuur Ruiters. Zondag l oktober
kan men in Vorden wederom genieten van een rit met historische rijtui-
gen. Dan mag "In de Reep'n" in het kader van het 25 jarig bestaan het
bondskampioenschap organiseren.



prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp,
productie en hosting

- Databasekoppelingen
en -management

- Intra- en extranet,
Mail- en webservers

- Cursussen en
trainingen

- Helpdeskservice

- Computerverkoop

- PC-privéprojecten

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

•• A
partner van A.9U9

...niiuiriini*»

A;:
A

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

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

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

fio/s

Jonge Jenever
Puschkin

Red of
Black Sun
0,7 liter voor

16,95
1,0 liter voor

De Kuyper

Vieux
1,0 liter
van 26,45 voor 23,9523,95
met gratis glas

20,95
Wijn van de maand

Simonsvlei
Cabernet-
Sauvignon -
Merlot

JONGE
BOLSrrCoebergh

Bessen
Four Roses
0,7 Itr van 32,95 voor

6 halen

5 betalen29,951,0 liter
van 21,95 voor

18,95
11,95
Heerlijk bij
rood vlees en een
stukje kaas

ALTIJD OP ZOEK NAAR HE BESTE

ISUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel

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

Aanbiedingen geldig van 14-08-00 t/m 26-08-00

Overdag, 's nachts,
altijd

Stel je eens voor... |e zet je contactlenzen

's morgens in en houdt ze vervolgens constant

gedurende de hele maand in. 30 opeenvolgende

dagen en nachten. Ongelooflijk, hé? Toch is dat

mogelijk met Focus Night £ Oay zachte contactlenzen.

De voordelen: je hebt altijd scherp zicht, overdag en 's nachts, zelfs als je wakker

wordt! Geen gedoe meer met het onderhoud van je lenzen.

FOCUST
HIGHT&DAY,

Gewoon elke maand je lenzen vervangen en klaar

ben je! Focus Night C Oay lenzen zijn in een

woord supergemakkelijk! Dat is een droomlens,

zal je zeggen. Da's Focus Night G Day.

Waarom niet eens proberen?
Wedden dat je meteen overtuigd bent? Loop daarom snel

eens bij ons langs. Wij vertellen je er graag alles over.

F o c u s Night 6 Oay . Een ve rademing voo r de oge'n.

Back to School
Aktieü!

Bij aankoop van f 30,- aan *schoolartikelen

je schoolagenda
voor de helft van de prijs

-50% korting!!!
Bij aankoop van f 50,- aan *schoolartikelen

je schoolagenda

Gratis!!!
* Geldt niet voor schoolboeken en rekenmachines.

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

M*

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten

Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen

met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Das en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J.B. Eppink '• A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

•|p onze gemoedelijke plattelands-supermarktcomplex:van 1200 nf
ian/de Dorpsstraat 14 té Steenderen hebben wij plaats voor twee

verkoopmedewerkers
• Kruidenierswaren & Zuivelafdeiing

Brede inzetbaarheid en inzicht voor meerdere onderdelen wordt voor
-deze functies gevraagd, i; : ;
Werkzaamheden zijn het bestellen van goederen, bijvullen, beheers-
imatige en bijkomende werkzaamheden.

Een uitdaging voor iemand (met een plattejandsmentaliteit), die met
tiet overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Voor de juiste man met vakkennis
* bruto salaris incl. atv p/4 weken f 3407,92

Meer informatie
schrijf of bel:

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN

TEL 0575-451206

oogstrelend

Konstante kwaliteit leveren
is niet iedereen gegeven.
Door geavanceerde
apparatuur en gekwalificeerde
vakmensen wordt niets meer
aan het toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is
daarvan het resultaat in het
besef dat wii voorop willen
blijven lopen voor de kwaliteit
van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 567378 - E-mail: info®w»«ver».nl - ISDN 557370



Hengelsport

GOEIE VANGST
"DE SNOEKBAARS"
Aan de viswedstrijd die de Vorden-
se hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde, werd
door 17 personen deelgenomen. Er
werd gevist in het Twentekanaal
bij Almen. De vangst was goed. In
totaal werd er 2610 gram vis boven
water gehaald.

De uitslag was als volgt: l J. Groot
Jebbink 750 gram; 2 A. Vruggink
490; 3 W. Vreeman 270 ; 4 H. Gol-
stein 220; 5 A. Golstein 200 gram.

Duivensport

HERMAN EYKELKAMP
JONGE DUIVEN KAMPIOEN
De laatste Jonge duivenvlucht van
de P.V. Vorden werd een duidelijke
overwinning voor de comb. A en A
Winkels. Echter Herman Eykel-
kamp werd de kampioen over
2000. De vlucht ging ditmaal van-
af Niergnies over een afstand van
ruim 300 kilometer.

De uitslagen waren: Comb. A en A
Winkels l, 2, 4, 7,11,16,18; J. Mey-
er 3, 10, 19, 20; H. Eykelkamp 5, 8,
9,12,17; J. Burgers 16; C. Bruinsma
13; M. Tiemessen 14,15.

Skeeleren

MARTIN RIETMAN KAMPIOEN
OOST NEDERLAND
Tijdens de Oostelijke Kampioen-
schappen skeeleren, die afgelopen
vrijdagavond in Empe werden ge
houden, is Martien Rietman uit
Wichmond op de Ie plaats geëin-
digd. Streekgenoot Sven Groot uit
Zutphen wist beslag te leggen op
de 2e plaats.
Er verschenen zo'n 40 deelnemers
aan de start in Empe waar ook
voor de veteranen en de jeugd prij-
zen te verdienen waren.
Bij de C-rijders eindigde de wed-
strijd in een massasprint, waarbij
Martin Rietman iets rappere be
nen had dan Sven Groot, die zeer
aanvallend had gereden. Dit lever-
de hem de leidersprijs en de Ie
plaats in een klassement over 3
rondes op.
Martien Pater van Freewheel, die
beide rijders (mede)sponsort had
er wel rekening mee gehouden dat
er een podium plaats in zou zit-
ten, maar met een Ie en een 2e
plaats was ook hij meer dan tevre
den.
A.s zaterdag is in Hallum het Open
Nederlands Kampioenschap op de
weg voor alle categorieën.
Rietman zal ook daar aan de start
verschijnen evenals zijn ploegge
noot Arjan Mombarg, die vorig
jaar als 5e eindigde in de wedstrijd
over 100 km. De C-rijders rijden 50
en de B-rijders 75 km in Hallum
(bij Bartlehiem) Mombarg is na en-
kele valpartijden weer volledig te
rug in de race, getuige ook zijn 5e
plaats in Westkapelle van een aan-
tal weken geleden. Of de 3e rijder
uit de formatie van Ecotrans/Free
wheel, Han Donderwinkel uit
Brummen, in Friesland aanwezig
zal zijn bij het NK is nog niet zeker.
Hetzelfde geldt voor Sven Groot,
die met name op de kortere af-
standen beter presteert.

Paardensport

LR & PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 5 augustus was er een
wedstrijd voor pony's in Barchem.
Hier werden de volgende prijzen
behaald: Karin Steenblik met Na-
varo een tweede en zesde prijs met
163 en 158 punten in de B-dres-
suur; Hilde ten Cate met Norton
een vijfde prijs met 163 punten in
de L-dressuur; Janneke Heuvelink
met Lombardo een eerste prijs bij
het L-springen.

GEZINSWANDELING
Woensdagmiddag 16 augustus
wordt er vanaf het voorplein bij
kasteel Hackfort een gezinswande
ling georganiseerd. Een "ontdek-
kingstocht" onder leiding van een
boswachter.

Voetbal

SV SOCIÏ
Programma zaterdag 19 augustus:
Sociï-Baakse Boys.

Zwembad met pensioen
gestuurd?

"Groeten uit Gelderland
op skeelers
Afgelopen maandag zijn er in
Vorden opnames gemaakt van
de Achtkastelentocht op skee
lers/in-line skates.

Een ploeg van TV Gelderland was
naar Vorden gekomen om opna-
mes te maken voor het program-
ma "Groeten uit Gelderland", ,dat
"s-avonds na het nieuws een aan-
tal keren wordt uitgezonden tij-
dens de zomermaanden.
Het vertrek was vanuit de winkel
van Freewheel richting Het Grote
Veld. De reporter, die zelf de In-
line skates (4 wielers) had "onder-
gebonden", had moeite met het
tempo, dat een aantal ervaren

skeeleraars uit Vorden en directe
omgeving in de benen had. Kasteel
de Wildenborch was de eerste
stop, waar ook een intervieuw
werd opgenomen met de huidige
bewoner, de heer Staring.
Vervolgens werd koers gezet naar
Kasteel Onstein en werden er nog
opnames gemaakt van andere
landhuizen in de omgeving.
Bij de boerderij van Arjan Mom-
barg werd uitgebreid pauze geno-
men en kreeg de reporter "remies"
van de marathonrijder.

Het programma, dat in totaal 5
minuten duurt, wordt binnenkort
uitgezonden

Tiende Internationaal
Wim Knijper Jeugdtoernooi
Het programma voor het interna-
tionale jeugdvoetbaltoernooi dat
het komend weekend op het Ge
meentelijk Sportpark te Vorden
wordt gehouden, ziet er als volgt
uit:

ZATERDAG 19 AUGUSTUS
Feijenoord-VW; Middlesbrough-
KNVB District Oost; Ajax-Bayer Le
verkusen; Willem II-Ajax; PSV-Vor-
den; RWDM Molenbeek-Middles-
brough;
's Middags: Bayer Leverkusen-PSV;
VW-RWDM Molenbeek; Feije-
noord-KNVB District Oost; Middles-

brough-Feijenoord; Willem II-Vor-
den; RWDM Molenbeek-KNVB Dis-
trict Oost; Bayer Leverkusen-Wil-
lem II en Ajax- PSV.

ZONDAG 20 AUGUSTUS
wordt begonnen met de volgende
wedstrijden: Ajax-Vorden; Willem
II-PSV; KNVB District Oost-VW; Fe
ijenoord-RWDM Molenbeek; Bayer
Leverkusen-Vorden; VW-Middles-
borough.
Daarna volgen er allerhand kruis-
finales waarna met de finale
wordt begonnen, met aansluitend
de prijsuitreiking.

KMC organiseert
avondmotorvierdaagse
De Keijenborgse Motor Club '95
organiseert van 15 t/m 18 au-
gustus een avondmotorvier-
daagse van ca. 100/125 km door
het mooie Twente en de Achter-
hoek.

Vertrek is vanaf clubcafé Evers te
Velswijk waar ook de consumptie
bon besteedt kan worden welke bij
inschrijving wordt ontvangen. Te
vens is er een herinnering wan-
neer er drie avonden wordt deel-
genomen. De KMC '95 is een zeer

actieve motorclub met bijna 90 Ie
den en organiseert voor hen van
april tot oktober elke zondag een
toertocht met voorrijder en een
driedaags motorweekend en een
feestavond. Voor leden en niet-le
den organiseert zij een lentetoer-
tocht met voorrijder; een zomer-
toertocht met voorrijder; een na-
jaarstoertocht met voorrijder.
Voor inlichtingen kan men terecht
bij het secretariaat Theo Stapel-
broek, Eulingkamp 8 te Keijen-
borg, telefoon 0575-462429.

Babybiggenmealbal
Het is alweer bijna een jaar ge-
leden dat Kas Bendjen voor de
laatste keer het podium betrad.
In dat afgelopen jaar zijn de
verbouwingen bij enkele band-
leden afgerond en zijn ze weer
klaar voor het muzikale werk.

Ze hebben zich vanaf januari al-
weer bezig gehouden met nieuwe
nummers en een nieuwe feestset.
Alle nieuwe nummers komen van
eigen bodem en zorgen voor vrolij-
ke klanken zoals je van Kas Bend-
jen mag verwachten. Het Achter-
hoeks dialect staat en blijft hoog
in het vaandel.
Momenteel zijn ze minimaal twee
keer per week in de studio te vin-
den om er een totaal nieuwe show
van te maken. Vanaf 18 augustus
gaat de band weer vol enthousias-
me van start tijdens het vijfde 'Ba-
bybiggenmealbal'. Samen met de

vrijwilligers wordt er weer een ge
zellige happening gemaakt van
het jaarlijkse BBMB. Naast alle an-
dere decoratiestukken zoals slage
rij, schemerlamp, saloon, en der-
gelijke zal er ook dit keer weer een
uitbreiding plaatsvinden welke
door de vrijwilligers wordt gereali-
seerd.
Babybiggenmealbal is op vrijdag-
avond 18 augustus aan de Eiken-
laan in de Kranenburg. De aftrap
is met een ballonvaart. Het feest-
terrein bij boer Wesselink gaat
daarna open en op het buitenter-
rein speelt dan Anus & Kanus. In
de tent is het voorprogramma.
Kas Bendjen zal daarna het po-
dium bestormen met een geheel
nieuwe show en enkele gastoptre
dens waaronder het Vordens Man-
nenkoor. Er zijn geen kaarten in
de voorverkoop dus weer er op tijd
bij want vol = vol.

Voorjaar 1935: Midden in het bos wordt (toen nog door mensenhanden)
het Vordense zwembad uitgegraven dat in de jaren daarna tienduizen-
den bezoekers plezierige en gelukkige momenten heeft bezorgd. Wordt
het zwembad nu met pensioen gestuurd?

Op 20 november 1934 werden in
de Nederlandse Staatscourant
opgenomen de Statuten van de
Vordensche Bad- en Zwemin-
richting. Dat is een belangrijke
datum en daarom gaan we even
terug in de geschiedenis. Kort
daarvoor was namelijk in een
vergadering van een Voorlopig
comité' besloten tot aankoop
van de benodigde grond nadat
een obligatielening, een schen-
king van het 'Nut' en de Marlct-
commissie een voldoende be-
drag had opgeleverd om de aan-
leg van het bad mogelijk te ma-
ken.

Wel moest een lening van f 5.000,-
worden aangegaan en werd de ge
meente gevraagd zich garant te
stellen voor rente en aflossing.
Wat ook gebeurde.
In het voorjaar van 1935 beginnen
daarna de werkzaamheden door
het uitgraven van het bosbad. Het
zwem- en recreatiebad 'In de Den-
nen' bestaat dit jaar dus eigenlijk
65 jaar. Toch gaat het gelukkig nog
lang niet met pensioen. Ondanks
de steeds zwaardere eisen op het
punt van milieu en hygiëne, on-
danks ook de steeds stijgende kos-
ten voor de exploitatie van het bad
en de wisselvalligheden van het
Nederlandse klimaat weet het
'mooiste openluchtbad van de re
gio' zich te handhaven en is de pu-
blieke belangstelling groot en op
mooie zomerdagen zelfs enorm.
Jaarlijks genieten tienduizenden
van de verkoeling van het water en
van de speelse mogelijkheden
rondom het bad. Kijk op een zon-
nige dag eens naar het plezier dat
de vele bezoekers van ons recre
atiebad hebben. Vorig seizoen kon
nog een belangrijke attractie aan
het bad worden toegevoegd toen
een 30 m lange waterglijbaan kon
worden geopend. Dit was vooral
mogelijk dank zij de inzet van veel
vrijwilligers die vele uren hebben
besteed aan de bouw van deze
voorziening.

NOG LANG NIET MET
PENSIOEN
Het is duidelijk: ons zwembad gaat
nog lang niet met pensioen. Het
ideaal van de starters in 1935
(waaronder de toenmalige burge
meester en diverse leden van de
gemeenteraad) is nog altijd van
kracht. Dat ideaal was om de Vor-
dense bevolking een prachtig bos-
bad ter beschikking te stellen waar
jongeren en ouderen in het zo-
merseizoen zich kunnen ontspan-
nen en kunnen leren zwemmen.

Het zwembad is al die jaren eigen-
lijk de enige openbare speel- en
ontspanningsplaats van Vorden
geweest en je moet er niet aan
denken wat vooral de jongeren in
de schoolvakanties anders in onze
gemeente moeten doen als het
zwembad er niet zou zijn. Boven-
dien brengt het bad ook in toeris-
tisch opzicht veel vertier waaraan
Vorden een deel van zijn populari-
teit als vakantiebestemming (en
welvaart) heeft te danken.

EEN SLINKEND PENSIOEN
Helaas moet worden vastgesteld
dat de bestuurders van de ge-
meente in deze tijd minder ge
charmeerd lijken te zijn van deze
mogelijkheid tot gezonde recre-
atie van de bevolking. Want in de
ontwerp-subsidieregeling die van-
af het volgend jaar geldt is een
drastische verlaging van het 'pen-
sioen' van ons zwembad doorge
voerd van maar liefst f20.000.- per
jaar. Dat betekent dat voor het vol-
gend jaar een aantal maatregelen
moet worden genomen als bijv.
een fikse verhoging van de inkom-
sten (lees toegangsprijzen) of ver-
korting van de openingstijden en
verlaging van het voorzieningen-
peil.
Kortom: het begint er op te lijken
dat het zwembad na 65 jaar naar
de mening van de huidige be
stuurders een voor onze gemeente
te grote luxe is en niet meer wordt
gezien als een basisvoorziening
die van belang is voor het welzijn
van de inwoners van onze ge
meente. Voor de bestuursleden
van het zwembad en de medewer-
kers die zich inzetten voor het bad
is dat een trieste conclusie. Voor
het bestuur bovendien een vast-
stelling die niet inspirerend is zich
nog intensief in te spannen voor
een verdere gezonde ontwikkeling
van het bad in de toekomst.

Een sombere conclusie bij het met
pensioen gaan van het zwem- en
recreatiebad 'In de Dennen'? Toch
niet. Gelukkig wordt het zwembad
gedragen door het enthousiasme
van vele inwoners van ons dorp en
mag worden gehoopt dat het élan
en de visie van de pioniers die ons
bad 65 jaar geleden hebben opge
richt toch ook in de toekomst weer
door zal breken.
Zodat 'het pensioen' (lees: het ge
meentelijk subsidie) uiteindelijk
weer op het peil zal komen dat dit
bad, na zoveel jaren van voortref-
felijke dienstverlening aan de Vor-
dense gemeenschap, beslist ver-
dient.



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Het Paard van
Troje?
Dinsdag 8 augustus 2000. Ruim
vijftig inwoners van Vorden wo-
nen de hoorzitting bij over de ver-
leende vergunning voor een riool-
slibverwerkend overslagstation op
het industrieterrein. Hier zullen,
dachten we, in heldere taal de
voor en tegens worden besproken
van die vergunning. Maar dat was
een vergissing.
Twee juristen, een voor het te ves-
tigen bedrijf en een als vertegen-
woordiger van de bezwaarmakers,
discussieren in advocatentaal over
de rechtmatigheid van de verleen-
de vergunning. De luisterende en
vragende 'Commissie van Bezwa-
ren en Geschillen' moet de argu-
menten toetsen en aan het ge-
meentebestuur een advies uit-
brengen.
Een zevental op die avond aanwe-
zige inwoners heeft ons verzocht
via een 'ingezonden brief ook na-
mens hen te reageren op wat er de-
ze avond werd besproken.
Hoe is het mogelijk - vragen ze
zich af- dat naast de advocaat van
de slibverwerker een gemeen-
teambtenaar zit die het beleid ver-
dedigt van het bestuur van onze
gemeente waardoor één ernstige
bron van stank vrijwillig binnen
de gemeentegrens wordt gehaald?
Is dat omdat deze transactie zoveel
extra geld op zal brengen? Dan
moet worden gevreesd dat het
voordeel snel zal zijn verdwenen
als de stankoverlast tot voortdu-
rende klachten, onderzoeken, spe-
ciale voorzieningen en wellicht
zelfs schadeclaims van het slibver-
werkend bedrijf zal leiden.
Is het omdat men bang is dat het
bewuste industrieterrein mis-
schien niet vol zal komen? Dat
lijkt ons in deze tijd geen steek-
houdend argument want er zullen
genoeg milieuvriendelijke bedrij-
ven zijn die zich hier op termijn
willen vestigen.
Of is het misschien omdat er nu
zoveel werkgelegenheid komt
waaraan volgens de advocaat van
de slibverwerker na .het vertrek
van Sorbo in Vorden zo'n behoefte
is? Het argument werd met hoon-

gelach begroet temeer omdat het
gaat over een achttal wel of niet in
Vorden wonende vrachtwagen-
chauffeurs. Je zou je eigenlijk
meer zorgen moeten maken als
nog meer mensen aktief in dat slip
aan het roeren zouden gaan.

Om tot de kern van de zaak te ko-
men: hoe kan een gemeentebe-
stuur (alleen het college of ook een
deel van de gemeenteraad?) dat is
gekozen om nu en voor de toe-
komst het geluk en welzijn van de
inwoners te bevorderen zo'n be-
sluit nemen? Een besluit dat te-
recht al tot grote onrust bij de in-
woners heeft geleid. Het gaat im-
mers om stank, overlast en druk
verkeer voor het vervoer van
20.000 ton slib per jaar in een ge-
meente die een duidelijk recre-
atief karakter heeft. Zo zullen -
om een voorbeeld te noemen - be-
zoekers van het nabijgelegen
zwem- en recreatiebad 'In de Den-
nen' bij ongunstige wind beslist
last hebben van de stank.
Kijk alleen maar - zeggen de ver-
ontrusten - naar buurgemeente
Zutphen waar het slibverwerkend
bedrijf op het (vele malen grotere)
industrieterrein de Mars honder-
den klachten over stank heeft ver-
oorzaakt en waar de stanknormen
met maar liefst zeven keer de toe
gestane norm werden overschre-
den. Dé provincie heeft zelfs moe-
ten overwegen de installatie in fa-
sen af te sluiten (zie 'Gemeente
nieuws' in de Zutphense Koerier
van 10 augustus 2000). Toegege
ven: het gaat hier om slibverwer-
king, maar ook slib dat wordt ver-
voerd en opgeslagen stinkt.

Als je dit leest is de vraag gewet-
tigd hoe het gemeentebestuur met
volle instemming en naar mag
worden verondersteld ook vrijwil-
lig in dit project is gestapt. Een
project dat - volgens mededeling
van de bezwaarmakers - daarvoor
al door een aantal gemeenten was
geweigerd. Of zijn we in Vorden zo
onverstandig het beruchte paard
van Troje binnen onze gemeente-
grenzen te halen? Dat avontuur is
- zoals bekend - indertijd niet zo
goed afgelopen.

Namens een zevental bezoekers
van de hoorzitting

Petra Ottens - H. van Rijn

(Advertorial)

Effecten van de nieuwe econo-
mie
De opkomst van de informatie en
communicatietechnologie (ICT)
heeft grote gevolgen. Er wordt
zelfs gesproken van een 'nieuwe
economie'. De effecten zijn inmid-
dels ook zichtbaar op de financië-
le markten.

Het is een veelbesproken onder-
werp: de voortschrijdende infor-
matie en communicatietechnolo-
gie ]lCT) zou ten grondslag liggen
aan een wereldwijde omwenteling
die te vergelijken is met de indus-
triële revolutie aan het eind van
de 19e eeuw. Anderen denken
daar genuanceerder over. Wat de
effecten zullen zijn van de opmars
van ICT op de economie, daar kun-
nen we slechts naar gissen. Op kor-
te termijn lijkt het in ieder geval
tot hogere economische groei te
leiden. In de Verenigde Staten bij-
voorbeeld is de hoge groei van de
afgelopen jaren voor een deel te
verklaren door de vele investerin-
gen van ondernemingen in hard-
ware en software. Hoewel de IT-
sector nog altijd maar 8% van de
totale economie voor zijn reke
ning neemt, was de sector wel ver-
antwoordelijk voor 35% van de
economische groei in de afgelo-
pen vijfjaar.
IT-investeringen maken het moge

lijk efficiënter te produceren en zo
kosten te besparen. Het is niet toe
vallig dat in de Verenigde Staten
de handel tussen bedrijven via in-
ternet (business-to-business) een
enorme vlucht heeft genomen.
Het aantal produkten dat één ar-
beidskracht kan voortbrengen (de
arbeidsproduktiviteit), stijgt door
de efficiencyverbetering. Dit heeft,
samen met de toenemende con-
currentie die ontstaat door de op-
komst van internet, eveneens gun-
stige effecten op de inflatie.

Hoge groei, lage inflatie
Het scenario van hogere groei en
lagere inflatie is voornamelijk
zichtbaar in de Verenigde Staten.
Dat is niet zo verwonderlijk. De
Verenigde Staten hebben op het
gebied van ICT een voorsprong op
de rest van de wereld. In Europa
bijvoorbeeld is het PC-gebruik veel
beperkter. Ook cultuurverschillen
spelen een rol. Zo zijn Europeanen
in het algemeen minder snel be
reid 'durfkapitaal' beschikbaar te
stellen aan kleine startende, risico-
volle ondernemingen. Als Europa
de achterstand op de Verenigde
Staten wil goedmaken, moet zij de
komende jaren fors in ICT investe
ren.

Vertrouwen
Nog duidelijker dan in de econo-
mie is het effect van de opkomst
van ICT te zien op de financiële
markten. De sector informatie
technologie maakt wereldwijd
zo'n 30% uit van de aandelen-
markt, mede dankzij forse koers-
stijgingen. Al anderhalfjaar lang
is alles wat met IT te maken heeft
veel harder gestegen dan de rest
van de beurs. Een vergelijking tus-
sen de technologiebeurs Nasdaq
en de traditionele Dow Jones toont
aan dat de Nasdaq ruim vier maal

sneller is gestegen dan de Dow
Jones index. De effecten van de
nieuwe economie zijn duidelijk
merkbaar.

Vooruitzichten op langere ter-
mijn gunstig
Toch brengt het enthousiasme van
beleggers ook gevaren met zich
mee. Voortdurende hoge groei
zonder oplopende inflatie is niet
realistisch. Om oververhitting te
voorkomen trekken Duisenberg
en Greenspan inmiddels aan de
rem door de rentes te verhogen.
Ook heeft de massale keuze voor
ICT-aandelen voor overwaarderin- **
gen gezorgd. Het grote enthousias-
me over de nieuwe economie kan
daarom op korte termijn voor hef-
tige koersfluctuaties zorgen.
Toch worden er nog steeds mooie
winsten geboekt in de ICT-sector,
zoals Oracle en meer recent Cisco
hebben bewezen. Analisten stellen
hun winstverwachtingen voor de
sector als geheel voortdurend naar
boven bij. Ondanks deze opwaar-
deringen hebben ICT-aandelen re
cent forse koersdalingen moeten
verwerken. Dit toont aan dat er *
voor de korte termijn aanzienlijke
risico's zijn verbonden aan beleg-
gingen in ICT. Voor de langere ter-
mijn zijn de vooruitzichten voor
ICT-aandelen wel gunstig.

Bron: Koerskrant juli 2000 (een uitgave
van Interpolis in samenwerking met
Rabobank Nederland en Robeco)

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg
en Rob Jonker.

Computercursus
voor senioren
In september gaan weer computer-
cursussen van start. Deze cursus-
sen worden gegeven op dinsdag-
morgen in het Dorpscentrum.
Voor de cursus: 'Kennismaken met
de computer' hebben zich inmid-
dels voldoende deelnemers aange
meld. Nieuwe meldingen komen
voorlopig op de wachtlijst.
Er zijn nog mogelijkheden voor
'Kennis maken met internet', een
cursus van 6 keer anderhalf uur.
Ook kan er bij voldoende deelna-
me een vervolgcursus 'Kennisma-
ken met de computer' opgezet
worden. Voor alle cursussen geldt
dat er 10 deelnemers moeten zijn.
Aanmelden graag zo spoedig mo-
gelijk bij de Stichting Welzijn Ou-
deren, Nieuwstad 32, tel. 553405.

Onderhoudswerk
aan fietspad
De provincie Gelderland start
maandag 21 augustus met onder-
houdswerkzaamheden aan het
fietspad langs de provinciale weg
N 316 (Doetinchem en Vorden).
Tussen kilometerpaal 19 en 28
wordt het fietspad volledig ver-
nieuwd.
Fietsers kunnen gebruik maken
van een omleidingsroute. Door-
gaand auto- en vrachtverkeer kan
hinder ondervinden van de werk-
zaamheden. Naar verwachting is
het fietspad half oktober klaar.

AUGUSTUS
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

15 Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

20 De Snoekbaars: Berkel
22 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
22 ANBO: dagfietstocht, vertrek

vanaf het Kerkplein
23 Welfare: handwerkmiddag in

De Wehme
24 De Snoekbaars: onderlinge

competitie jeugd
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25-26 Zomerspektakel Kranenburg
27 Dorps kerk: Vorden zingt
29 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
29 De Snoekbaars: jeugd wedstrijd

Vorden-Hengelo

Open tuindagen
in Wichmond
Van zaterdag 19 augustus t/m
maandag 21 augustus zijn er voor
de twintigste maal de open tuin-
dagen bij de familie Elsman aan
de Baron v.d. Heij denlaan 24 te
Wichmond.
Ongeveer 700 soorten fuchsia's,
geraniums en kuipplanten zijn er
te bezichtigen. In de avonduren is
de tuin, evenals vele andere in
Wichmond, verlicht.

Banketbakkerij en Chocolaterie Fred Bosvelt vernieuwd

Veel belangstelling bij heropening

Vanaf 8 augustus hebben velen
een bezoek gebracht aan de op-
nieuw ingerichte winkel van ban-
ketbakkerij en chocolaterie Fred

Bosvelt aan de Burg. Galléestraat.
De familie Bosvelt bedankt dan
ook iedereen voor de belangstel-
ling.

Binnenkort zullen in de bakkerij
nog enkele aanpassingen plaats-
vinden. Ook zal de voorgevel nog
een andere uitstraling krijgen.



Beach Party maakt veel los bij ware
muziek- en popliefliebber
Zeer geobserveerd staat hij als
een eenling tussen de mensen-
massa, vlak voor één van de
twee grote videoscherm in de
inmens grote festivaltent, de
verrichtingen van de muzikan-
ten van de band van Rich Wy-
man te aanschouwen. Vooral
het sprankelende pianospel
van Rich Wyman en gitarist
Marcel Singer fascineerd hem
volop. Eric Hopman uit Almen
is op het moment dat Wyman
zijn act besluit al bijna tien uur
op het festivalterrein van de Be-
ach Party aanwezig.

De 50e jarige Almenaar maakte af-
gelopen zaterdag voor het eerst
kennis met de Beach Party. Als
nieuwkomer in de Achterhoek
werd Hopman direkt gegrepen

door de programmering van het
evenement. „Ik vindt dat er een ui-
termate goede muzikale program-
mering is neer gezet door de orga-
nisatoren," aldus Hopman. Een
echte voorkeur heeft hij nog niet
kunnen ontdekken, ondanks dat
de Almenaar in de loop van de dag
zich al wel een T-shirt heeft aange-
meten van de groep De Gracht die
in de vroege avond op het hoofd-
podium stond. Als Rich Wyman
een toegift geeft gaat Hopman he-
lemaal uit zijn 'dak'. De Ameri-
kaanse Wyman die wordt bijge
Staan door drie Nederlandse muzi-
kanten is misschien wel het muzi-
kale hoogtepunt van de veertiende
editie van de Beach Party. Het
heerlijke rauwe stemgeluid, het
energie pianospel, de power, de
emotie en de ijzersterke composti-
ties die Wyman en zijn consorten
laten horen maakte veel indruk op
het festival publiek. De dag werd
muzikaal geopend door de Simo-
ne E. Band gevolgd door Super-
fluous en Cindy Perres. Velen kwa-
men 's middags echter voor het op-
treden van Kane. De on-Neder-
landse band maakt momenteel

een spectaculaire groei door in het
muziekwereldje. Kane was vorig
jaar op de Beach Party nog slechts
bekend bij een klein publiek. Ka-
ne, is nu echter eenjaar later, 'we-
reldberoemd in Nederland'. Kane
vormde voor de middag duidelijk
de knallende uitsmijter.

Aan de inrichting en sfeer van het
festival hadden de organisatoren
ook dit jaar weer de nodige aan-
dacht besteed. Mede ingegeven
door het prachtige 'beach weer'
was het zaterdag aangenaam ver-
toeven op het terrein aan de Ruur-
loseweg. De hoorbare branding
van de zee bij het 'zwembadje' dat
was ingericht deed de bezoeker
wanen op het strand. Ook met de
inbreng van enkele acts zoals van
de Nederlandse-Antilliaanse
rhythm en brass-band Xtravagan-
za maakte het gebeuren compleet.
De tien muzikanten aangevuld
met enkele exotische danseressen
maakte vooral bij het mannelijk
publiek veel los. Ook een vuurs-
pugact maakte deel uit van het
programma, 's Middags zorgde de-
ze act voor enige paniek omdat

een van de gordijnen van het po-
dium vlam vatte. Gelukkig kon het
vuur snel worden gedoofd.

Als muzikale uitsmijters waren
door de organisatoren Racoon en
Caz geprogrammeerd. Racoon
speelde lekker subtiel, stevig en
ogenschijnlijk losjes maar vooral
doorwrocht. Caz speelde al voor de
derde maal op de Vordense Beach
Party. Maar dat kun je eigenlijk
ook geen verrassing meer noe-
men, mede omdat hoofd-organisa-
tor André Schröer van de Beach
Party ook manager is van deze
band. Caz speelde echter niet
meer met de vorige zangeres Dila-
na Smith maar met een nieuwe ta-
lent: Lilian de Jong uit Aalten. Caz
vormde het sluitstuk van het ruim
twaalf uur durende festival dat
niet de pretentie heeft op in de
toekomst ook het Pinkpop of het
Nooderslagfestival van het oosten
te worden, zo liet mede-organisa-
tor Theo Tankink weten. „De for-
mulie die André Schröer bedacht
heeft voor dit gebeuren staat als
een huis. Daar moeten we niet zo-
veel meer aansleutelen. Een ge

deelte van het publiek komt voor
de muzikale programmering die
we neerzetten. Maar vergeet niet
dat misschien wel meer dan vijftig
procent van de bezoekers komt
voor de gezelligheid en de afwisse-
ling die het evenement met zich
meebrengt". Hoeveel bezoekers nu
precies de kassa's hadden gepas-
seerd kon Tankink rond het mid-
dernachtelijk uur niet aangege-
ven. Ongetwijfeld zullen het er
weer tussen de drie- en vierdui-
zend zijn. Als Tankink Caz als laat-
ste act aankondigd gaat Eric Hop-
man er nog eens goed voor staan.
Hopman is nog niet verzadigd on-
danks een halve etmaal muzikaal
geweld aan de Ruurloseweg. Nog
eenmaal danst hij al zijn energie
uit zijn lijf. Mooi, dat mensen zo
op kunnen gaan in muziek.



Open

Zaterda9

Goldewijk is op zoek
naar vakmensen voor
het betere werk

Doetin'

Kom naar de Open Dag van Goldewijk en
hoor uit de mond van je toekomstige collega's hoe
plezierig het werken bij ons is.

'Ik weet wat ik heb en ik weet niet wat ik krijg'.
Iemand die wel eens het idee heeft om van baan te
veranderen, aarzelt vaak. 'Zal ik wel, zal ik niet'?

Goldewijk Bouwgroep uit Doetinchem snapt dat en
heeft daarom een Opeji Dag georganiseerd waar
vakmensen in de bouw, die weieens wat anders
willen, gewoon binnen kunnen lopen. Om eens
rustig bij ons rond te kijken. Om vragen te stellen
over werksfeer en werkwijze. Wij vertellen u
graag waarom het werken bij Goldewijk zoveel
plezieriger is.

Wij zoeken ervaren timmerlieden m/v

Goldewijk Bouwgroep is voortdurend op zoek
naar goed gemotiveerde vakmensen. Op dit
moment hebben wij dringend behoefte aan
goed geschoolde en ervaren zelfstandig
werkende timmerlieden.

Wat vind je bij Goldewijk

Goldewijk is een goed georganiseerd, kern-
gezond bouwbedrijf, waar vakmanschap en
teamgeest hoog in het vaandel staan. Onze individuele
woningbouw- en utiliteitsprojecten worden vpornamelijk in de regio gerealiseerd.
Landelijk werken wij met inschakeling van lokale onderaannemers. Wij betalen goed, bieden gunstige
secundaire arbeidsvoorwaarden en zijn zuinig op onze sociale 'clubsfeer'.

Maak kennis op de Open Dag

Goldewijk Bouwgroep is een succesvolle
onderneming en bouwt al sinds 1855 voor
particulieren, ondernemers, beleggers en
woningbouwverenigingen.

Goldewijk heeft alle bouwdisciplines in huis en kiest
vooreen hoog kwaliteitsniveau,een overzichtelijke
bed rijf sg rootte van ongeveer 420 vakmensen.

Goldewijk heeft een strakke en flexibele organisatie
met zeer moderne hulpmiddelen. Enthousiaste en
talentvolle mensen vinden bij Goldewijk een
boeiende, afwisselende baan en zoveel mogelijk
werk in de omgeving.

Kom a.s.zaterdag 19 augustus tussen 9 en 12 uuren maak nader kennis met Goldewijk.
Dan kun je het zelf horen uit de mond van je toekomstige collega's. En als dat uitkomt
kun je je partner meenemen of laten rondkijken in onze uitgebreide Info-showroom.
Dan zien jullie zelf waar alle 420 vakmensen van Goldewijk Bouwgroep zo succesvol
mee bezig zijn.

Meer weten?

Wil je nu al meer meer weten of ben je zaterdag verhinderd, bel dan rechtstreeks met
Marcel Eekelder (0314) 334351

Nijverheidsweg 12
7005 BL Doetinchem
Telefoon: (0314) 33 43 51
Internet: http://www.goldewijk.nl

Vakmensen die méér kunnen, lopen binnen bij Goldewijk

In september starten we weer
met onze cursussen

bloemschikken
Dit jaar kunt u zich opgeven voor

beginners of gevorderden .
Van september t/m mei hebt u iedere maand l les

(in overleg ook diverse andere mogelijkheden).

Wij verzorgen ook rondleidingen voor
groepen, kinderpartijtjes enz. op afspraak.

Voor vrijblijvende informatie en/of opgave kunt u
telefonisch contact opnemen of even

aankomen.

QrootRoeshk
b l o e rn n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461622 • Fax 0575-464782

Tijdens de vakantieperiode
zijn wij normaal geopend!

keukens
sanitair

wand- en
vloertegels

natuursteen
rolluiken



17 Bouwvakkers vonden een nieuwe baan op de Open Dag

Wegens succes in de herhaling
Open Dag bij Goldewijk

25-26 augustus en 1-2 september:

Gondelvaart
Bredevoort

Ook dit jaar houdt Goldewijk
Bouwgroep weer een Open Dag
voor mensen die er wel eens
over gedacht hebben zich te
oriënteren op een andere werk-
kring. Zaterdagmorgen 19 au-
gustus staan de deuren van het
bedrijf aan de Nijverheidsweg
12 in Doetinchem wagenwijd
open.

De Open Dag van 1999 was een
doorslaand succes. Vooral het
openstellen van het bedrijf trok de
aandacht van veel vakmensen, die
zich gericht interesseerden voor
de werkwijze van het bedrijf.

Timmerman Bert Grob was één
van de belangstellenden: "Het viel
me meteen op hoe verzorgd het
bedrijf was. Een mooie showroom,
goed geoutilleerde werkplaatsen
en prima personeelsvoorzienin-
gen. Ik heb 's ochtends een verhel-
derend gesprek gehad met de ver-
antwoordelijke bedrijfsleider. On-
danks het feit dat ik niet meer de
jongste ben, was mijn ervaring
zeer welkom".
Na een week van intensief overleg
met het thuisfront nam Grob de
stap en kon na de vakantie al be-
ginnen. "Of ik spijt heb? Nee, inte-

gendeel, ik had het eigenlijk veel
eerder moeten doen. Dit bedrijf
kent korte lijnen, is supergoed ge
organiseerd en dat spreekt mij
aan". Grob wil iedereen aanraden
om zaterdag 19 augustus een kijk^
je te komen nemen.

De man die deze Open Dag coör-
dineert is Marcel Eekelder. Hij ont-
vangt de mensen en zorgt dat ze
met de juiste man aan de praat ko-
men. Hij wil dat de drempel om
met Goldewijk kennis te maken zo
laag mogelijk is.
"Veel mensen willen eigenlijk wel
eens wat anders maar durven de
stap van solliciteren niet te ne-
men. Bij Goldewijk is het een ech-
te familie. De directeur is net zo
gewoon als iemand anders van de
medewerkers. Als je iets te bespre
ken hebt, kan je gewoon bij hem
binnenlopen. Dus ik zou zeggen:
als je zin hebt in wat anders, kom
op zaterdag 19 augustus en neem
je partner mee, want per slot is
een goede baan waarin je je thuis
voelt ook belangrijk voor je fami-
lie".

WIE IS GOLDEWIJK?
Goldewijk is een middelgroot

bouwbedrijf dat bekend staat om
zijn particuliere woningbouw. Uit
het grote Goldewijk Huizenboek
kunnen particulieren woning-
ideeën opdoen. Samen met de Gol-
dewij k-architect wordt de ideale
woning samengesteld. In de grote
infoshowroom kan de klant alles
zelf uitzoeken: keukens, badka-
mers, stenen, vloeren, sanitair, ver-
warmingssystemen etc.
Op deze manier bouwt Goldewijk
per jaar honderden droomhuizen
in heel Nederland, vaak samen
met locale onderaannemers. Ook
in utiliteitsbouw is Goldewijk
groot. Dat omvat zakelijke bouw
zoals kantoren, winkels en be
drijfshallen. Ook overheidsprojec-
ten zoals scholen, woningbouw-
projecten en sporthallen worden
steeds meer door Goldewijk ge
realiseerd.

Goldewijk heeft zo'n 420 mede
werkers en voert de meeste disci-
plines in eigen regie uit. Ook voor
verbouw en onderhoud heeft Gol-
dewijk een aparte discipline: het
bekende G-Team.
Kortom, Goldewijk is een com-
pleet bouwbedrijf waar iedere vak-
man zijn beroep met veel enthou-
siasme uitvoert.

Het oude vestingstadje Brede-
voort, gelegen op de grens van
Gelderland en Westfalen, heeft
veel van zijn verleden bewaard
en is daardoor bijzonder aan-
trekkelijk voor de hedendaagse
toerist. De Grote Gracht met de
prachtige monumentale tuin
van Sint Bernardus, het fijn-
mazige stratenpatroon en de
talrijke gerestaureerde monu-
menten ademen nog de sfeer
van vroeger.

Blikvanger is de onlangs herbouw-
de Aalterpoort aan de westzijde
van het stadje. De toerist komt
graag naar Bredevoort. Al sinds
1968 bezoekt hij de jaarlijke Gon-
delvaarten. De recreatie nam een
hoge vlucht na de aanwijzing van
Bredevoort tot eerste tweetalige
Boekenstad van Europa. Om al de
ze redenen werd Bredevoort geko-
zen tot 'meest belovende dorps-
kern van Nederland'. In augustus
1998 was het stadje tweede 'meest
belovende dorpskern van Europa'.

De Gondelvaart in Bredevoort is
een mix van traditie en technische
innovatie. Traditioneel is de uit-
rusting van dit lichtjesfeest op de
gracht. In de jaren na 1920 ging
men de gracht gebruiken voor ont-
spanning en vertier. De Gondel-
vaarten vormen daarvan een hoog-
tepunt. Gondels zijn drijvende
bouwwerken, verlicht door vele
duizenden fietslampjes die gevoed
worden door aggregaten. De weer-
spiegeling van dit licht op het wa-
ter en de romantische muziek,
creëren een sprookjesachtige sfeer
waar duizenden in de loop der ja-
ren van hebben genoten.
Tegelijk is de gondelvaart een won-

der van techniek. Al vele jaren ex-
perimenteren gondelbouwers met
nieuwe vormen van 'bewegend
licht'. Met behulp van de compu-
ter worden een aantal taferelen
achtereenvolgens aan het publiek
getoond. Met behulp van trafo
schakelkasten kan de stroom op ie
dere gewenste spanning worden
gebracht. Elk jaar worden nieuwe
vindingen in de gondels toegepast.
Zo worden op middeleeuwse
grachten gondels klaargemaakt
voor deze nieuwe eeuw.

Rondom de gondels zijn nog ande
re vormen van 'levend licht' te
zien. Zoals het pauzeprogramma
met drijvende fakkels en het sa-
mengaan van muziek en licht. En
dan niet te vergeten het prachtige
grote vuurwerk als daverend sluit-
stuk.

Dit jaar zijn de gondelvaarten op
vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus
en op vrijdag l en zaterdag 2 sep-
tember. De gondelvaart wordt ge
opend met een muzikaal voorpro-
gramma. Daarin spelen op 25 en
26 augustus 'de Grolse Hofzan-
gers'. Het tweede weekend komt
op l september de Duitse 'Bokage
band' en op 2 september de mu-
ziekvereniging Excelsior uit Brede
voort met percussieband. De plaat-
selijke muziekvereniging pakt dit
jaar extra uit omdat zij 75 jaar be
staat. Tevens is er elke avond een
dweilorkest actief.

Inlichtingen: WV Aalten, Land-
straat 24, tel. 0543^73052 of bij
mevrouw B. Woordes, Landstraat
34, Bredevoort, tel. 0543^51834 of
bij B. Navis, Bleekwal 17, tel. 0543-
451025.
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finale opruiming
restantenverkoop
alle dames-, heren- en kinderzomermode tot en
met zaterdag 19 augustus.
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