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Super Grotenhuys wordt
tweede in strijd om
diepvrieswinkel 1997
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
in Vorden heeft de tweede plaats be-
haald in de strijd om de "Diep-
vricswinkelier van het jaar 1997". Deze
landelijke wedstrijd wordt ieder jaar
gehouden. "Iedereen kan zich daarvoor
opgeven", zegt supermarktonderne-
mer Wilbert Grotenhuys. "Toen onze
organisatie Unigro ons voorstelde om
daar aan mee te doen, waren Yvonne
en ik best wel enthousiast. We hadden
de middelen en de ruimte om er iets
moois van te maken."
Het bedrijf aan de Dorpsstraat werd op
diverse onderdelen door een vakkundi-
ge jury beoordeeld. De jury lette op za-
ken als orde en netheid, hygiëne, sma-
kelijke presentatie, creativiteit, beprij-
zing, voorraadbeheer en of er sprake is
van een compleet assortiment in sorte-
ring en merken. Het mag duidelijk zijn
dat Yvonne en Wilbert Grotenhuys
heel blij zijn met de tweede prijs. "We
hebben aan deze verkiezing meege-
daan op een moment we met onze
nieuwe winkel aan de Dorpsstraat nog
maar drie weken open waren. Samen
met het personeel hebben we veel werk
verricht om onze diepvries er zo per-
fect mogelijk uit te laten zien.
Daarvoor hebben we veel nieuwe en
lekkere artikelen ingekocht. Ook de
klant heeft daarvan kunnen profite-
ren, want de keus is groter geworden.
Verder werd de afdeling mooi aange-
kleed en hebben we de afgelopen t i jd
diverse demonstraties gehad en was er
voor voor de kinderen een kleurwed-
strijd. Deze tweede prijs geeft ons een
extra stimulans om op deze voet door
te gaan en zonodig onderdelen te ver-
beteren. Met dit resultaat willen wij
onze klanten ook echt laten zien dat
we op diepviïesgcbied echt een woord-
je meespreken", aldus Yvonne en
Wilbert Grotenhuys.

Theater Onder de Molen
sluit zomerseizoen af
met twee voorstellingen
Theater Onder de Molen in Linde sluit
deze week het zomerseizoen af met
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twee theatervoorstellingen. Allereerst
heeft woensdagavond 27 augustus de
laatste voorstelling in het kader van
"Verhalen en muziek" plaats. Verder
brengt op zondagmiddag 31 augustus
de Vordensc journalist Peter Bcssclink
zijn theaterprogramma "Een nieuw be-
gin" op de planken.
De afgelopen twee maanden presen-
teerde theater Onder de Molen op de
woensdagavond een zeer afwisselend
programma onder de titel "Verhalen
en muziek". Op woensdag 27 augustus
zullen er weer diverse artiesten uit de
regio het podium beklimmen zoals de
Vordense troubadour Gcry Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers Diny
Hiddink, Ben Rogmans en Peter
Hoefnagels, zanger Henk Döll en gita-
rist Jan Guichelaar. Voor meer infor-
matie en reserveringen kan men bellen
met 55 69 87.
De Vordense journalist Peter Besselink
treedt op zondagmiddag 31 augustus
op in het theater in Linde. Besselink
heeft een eigen thcaterprogramma ge-
schreven met als titel "Een nieuw be-
gin". In zijn programma neemt hij de
snelle jaren negentig op de korrel
waarin met name juppcn met zaktele-
foons, gabbers en de commerciële tele-
visiezenders het moeten ontgelden.
Peter Besselink wordt in zijn theater-
show bijgcs^fn door de Nijmeegse
band 't Kaf. Kaarten voor de voorstel-
ling zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij de plaatselijke VW en boek-
handel Loga. Het is ook mogelijk om op
31 a u g u s t u s i r t e n aan de kassa van
het theater

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

Achterhoeks landleven
staat centraal in
dialezing op Hackfort
In kasteel Hackfort wordt op dinsdag-
avond 2 september de laatste dia-lezing
van dit seizoen gehouden. In de dia-
presentatie "Oud-Achterhoeks landle-
ven" zal een beeld geschetst worden
van het leven op het Achterhoeksc plat-
teland rond 1900. Naast veel oude
zwart-wit opnamen zullen ook fraaie
dia's van planten en dieren vertoond
worden. Het verhaal zal onder andere
gaan over het ontstaan van de kastelen
en de rol van de kasteelheren op de
ontwikkeling van het landschap.
Uiteraard zal ook de rol van de land-
bouw hierin belicht worden. De avond
heeft plaats in de Van Westcrholtzaal.
Er is in deze zaal slechts plaats voor
honderd personen. Kaarten voor deze
avond zijn te koop bij de plaatselijke
VW.

Na de koopzondag van 31 augustus wordt er op 14 september opnieuw
een koopzondag gehouden in Vorden. Berichten en advertenties die be-
trekking hebben op deze tweede koopzondag gaarne voor

maandag l september om 17.00 uur
inleveren bij Drukkerij Weevers in Vorden.

De redactie

Hervormde Gemeente
Zondag 31 augustus 10.00 uur Hs. H. Westerink;
19.00 u u r ds. M. Berg uit Barchem, Zangdiens t in
Dorpskerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 231 augus tu s 10.00 uur M. Terlouw-Sterk,
Rheden.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 'Al augustus 10.00 Ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur Zangdienst in NH Kerk, ds. M. Berg,
Barchem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zatmlag.W augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 31 augustus 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 30 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 31 augus tus 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor.

Weekendwacht Pastores: ,
31 augus tus- ) september Pastoor J. van Zeelst,
Vorden, tel. 55 17 35.

Huisarts 30-31 augustus Dr. Dagevos, Het
Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevafiSiris er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur . U k u n t dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een driiH^de visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen dn^^t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, ga^p al t i jd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 30-31 augustus WA. Houtman. Vorden,
tel. 55 22 53. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur .

't'ruukin
Streekziekenhuis Het Sp^Vl. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur . Kinderafde l ing voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur . Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
over leg) . K r a a i n a f d e l i n g 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 openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vri jdagvan
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur . B u i t e n de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bel len
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt au tomat i sch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische /aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak,
lel. (0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
K r a a m / o r g , k r u i s w e r k en ge / . insve i
uur per dag b e r e i k b a a r via i . n i m e r
09OO-8806 (20 c t / m m i .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
tturo voor t/nmTiTj>k'gmg 24 uur per dag. t e l . (0575)
51 64 63.
S ' i i ' u i i | > u n / VVmU'rsu ' i jk t e l . ( < ) 5 - i : ;

Pedicure
L. Evers-Jansen, t e l . (0575) 462515, mevr. K a m p
horst tel. (0575) 553472 en mevr. M o k k i n k -
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - iiatuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur , wo. 18.00-19.00 u u r .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand sp reekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhu i s -
s t raa t . In fo 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden , l e l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t /m v r i j dag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 A B R u u r l o , tel . (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragler, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland In fopun t in bibl iotheek Vorden.
O p e n i n g s t i j d e n dinsdag 18.30-20.30 u u r ; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur .

Monuta Stichting rouwcent rum Het Jebbink
•la, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel . 06-8212240.

Staiikmeldingsnummer voor heel Ge lde r l and ,
te l . (026) 445 22 20.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Ui t leenpost Vierakker-Wichmond
St. l.udgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur ; zondag 1 1.00-12.00 uur .

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uu r , Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-1 1.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuiss t raat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr . van 9.00-10.00 u u r .
Tafelt je-] )ek -Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, te l . 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



SEPTEMBER

DE DIJK
VOLUMIA! CLUB

ADVENTURE
X/VTERDA<i 1) SEPTEMBER

SPETTERENDE OPENING
VERBOUWDE LIDO-DISCO «r BIERSTUBE

MET VELE VERRASSIMOEM
ïssssaK, '̂lï̂ ïiiïiii''' :™;w5

ALPHA
JHOWBAND

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leeiwiito yratis clc.

Brinkhorst l
7207 ÜCÏ ZUTPHEN
(incl. terrein Revelhorst)

w (0575) 52 28 1(3
BOVAG

Dagelijks te koop

VERSE
SNIJBLOEMEN

van eigen land.
Vele keuzemogelijkheden

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

van 4 tot 12 jaar

van 13 tot 16 jaar

J"Uc<0
vanaf 4 jaar

van 12 tot 21 jaar

In de maanden augustus, september en oktober 2 gratis proeflessen.

Tevens verzorgen wij kinderverjaardags feestjes. Ook bestaat de

mogelijkheid voor kinderopvang tijdens de lessen.

Bel voor meer informatie:

(0575) 46 50 01

Winkelskamp 5

7255 PZ Hengelo GId.

Telefoon (0575) 46 50 01

fax(0575) 46 45 02

sportcentrum

Vrijdag Piekendag
Tien soorten vleeswaren/worstsoorten

voor f 15" per ons!

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

Hamlapjes
f 11,451 kilo

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 biefstukjes

ƒ 10,-
2 Pizza's

/10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi

1 kilof6,25
Slagerij/worstmakerij

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Fricandeau
100 gram f 1,98

Gebraden Kipfilet
100 gram f 1,98

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
1 pond

f4,98
1 kilo

f7,98
combi-voordeel

4 saucijzen +
4 boerengehakt-

schnitzels

samen f8,95

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)5514

2 bos bloemen naar keuze

1 grote potchrysant

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Verkoop bij inschrijving

Vogelzang 6, Wichmond
eengezinswoning gebouwd 1978, royale tussenwoning, met tuin.
Indeling: hal, woonkamer 27 m2, open keuken 11 m2, toilet, trapkast, c.v.-
kast, aangebouwde berging, 3 slaapk. (9, 11, 12 m2), doucheruimte met
zitbad en douche en vaste trap naar ruime zolder, woning voorzien van
CV. Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing, spouwmuurisolatie.
Woning verkeert in goede staat van onderhoud.

Bezichtiging woensdag 3 september a.s. van 16.00-17.30 uur. Aanvaarding ca.
1 oktober a.s.
U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op maandag 8 september 1997 door
vóór 14.00 uur uw formulier in te leveren op ons kantoor Spalstraat 41 te
Hengelo (GId.) (gunning voorbehouden), Inschrijvingsbiljetten met informatie
zijn verkrijgbaar tijdens de bezichtiging of vanaf 1 september op het kantoor
van de stichting, Spalstraat 41, Hengelo (GId.).

Bewoners of woningzoekenden van Thuis Best in de gemeente Vorden genie-
ten de voorkeur.

DE ACHTERPOORTHE

Spalstraat 41
Postbus 60

7255 ZH Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)464938



Hoop, Geloof en Liefde
Voor ons zoveel zeggend bij
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Joost
Herman - Jan

Joost, je bent zo welkom in
ons gezin.

Jan en José Mokkink-
Eulink
Anne

18 augustus 1997
Hamelandweg 11
7251 JZ Vorden
Tel. (0575) 55 10 70

Tijdelijk adres van Joost:
Ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal Zutphen

Dankbaar en intens gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Lynn

Evert-Jan Beren pas
Harriët Schouten

22 augustus 1997
"Klein Hietveld"
Hoekendaalseweg 5
7251 R M Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra.

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• 'Alderbastend' mooie ka-
lebassen nu weer te koop.
Jannie Nijkamp, Lochemse-
weg 10a, Warnsveld, tel.
(0575) 52 13 16

• Te huur paardenstalling
met weidegang en buitenbak.
Tel. (0575) 55 13 08.

• Te koop Suzuki Alto Bj.
1983. APK t/m dec. '97,
f 1800,-. Bellen na 18.00 uur
(0573) 45 32 46.

• Te koop aardappelen,
boerenkoolplanten, verse
groenten en aardbeien. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den. Tel. (0575) 55 68 76.

• Fietsoriënteringsrit Med-
lertol, 25 km. Zondagmiddag
31 augustus. Start v.a. 13.00
uur 't Wapen van 't Medler,
Vorden. Org. Oranjecommis-
sie.

• Back to the Sixties op
Bosfeest in Kranenburg
m.m.v. De Brilloo's. Datum 6-
9-'97. Organisatie: CCK. Tot
ziens.

• Judolessen op maandag
in Vorden, Sporthal 't Jebbink.
In de maand september judo
introductielessen. Voor meer
info: 55 27 42 of (0543) 51 74
67.

• Gevraagd tuinman of ac-
tieve hulp voor aanleggen en
inrichten van de tuin. Brieven
onder no. V 23-1 Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

Gerda Boerman-Heezen

wordt zondag 7 september 80 jaar.

Gelegenheid tot feliciteren op zon-
dagmiddag 7 september van 14.00
tot 16.00 uur in het kleine zaaltje van
sporthal 'De Kamp', Sarinkkamp 7
7255 CX Hengelo (Gld.).

Correspondentie-adres:
Sarinkkamp 51
7255 CX Hengelo (Gld.)

In plaats van kaarten

Op 5 september a.s. zijn wij

en
Willemien Bretveld-Seinhorst

25 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag met onze kinde-
ren, familie, vrienden en bekenden
vieren.

U bent van harte welkom in zaal "De
Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te
Ruurlo vanaf 20.00 uur.

Stal De Kooi
Goudvinkendijk 5
7261 RD Ruurlo

voor bloemen hebben
wij weinig tijd

11888888888888388888888888888888̂ ^

j! Bedankt voor alle brieven, kaartjes, telefoontjes,
j| video's, pakjes, foto'^ktofjes, tijdschriften en
j|j steun die wij van familiPFn vrienden in het afgelo-

| pen jaar mochten ontvangen.

Petje af voor
deze gevulde

5 gepaneerde
schnitzels

Sombrero,
gevulde hamburger, 100 gram

Ï65

cordon bleu, 100 gr.

gebraden achterham,
100 gr.

bij elke 100 gram ham
GRATIS BELLENBLAZER!

935

l"

^^ QQ

Gebraden gehakt, / 9 8
100 gr.

Vruchtensalade,
gr- 198

Magere runderlappen,^ 93
500 gram /

Keurslager

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

SLA ER NU EEN SLAATJE UIT . .

l

Fam. Wiekart
Kaya Arembos 32
Curagao

• Fl. 500,- beloning voor
degene die onze poes vindt.
Poezeman is een ca. 10 jaar
oude gecastreerde cyperse
(bruin/zwart gestreepte) kater.
Zijn buik, pootjes en borst zijn
wit. Verder is hij te herkennen
aan een witte streep aan de
rechterkant van z'n neus. Wij
missen hem vanaf zondag-
avond 17 augustus. Vorden,
Zutphenseweg 52. Telefoon
(0575) 55 32 41.

• Vergadering in Linde.
ledere zondag 15.30 uur. De
voorzitter.

• Verhuisd. Fam. D. Gotink
van Ruurloseweg 124 naar
Wilhelminalaan 15, 7251 EN
Vorden. Tel. (0575) 55 31 83.

CONTACT
•tn goed en graag gelezen blad

• Carnavalsver, de Deur-
dreajers zoekt nog enkele
bestuursleden. Wie^fcaagt
het carnaval een waW^hart
toe, en wil aktief bezig zijn
binnen onze vereniging. Te-
vens vragen wij een dansin-
structrice. Reakties aan: H.
Groenendal, tel. (0575) 55 26
35.

FAIR
PRICES

on alle the

FAIR
SCOTSCH
WHISKIES
(Beursprijzen voor alle

eerlijke Schotse Whiskies)

ENJOY COUNTRY LIVING
WITH

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
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) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Nieuw Zeelandse

KIWIFRUIT

hagelwitte

CHAMPIGNONS
per

doos

chiquita

BANANEN
17 kilo

BOLERO
salade

200 gram Aanbiedingen
geldig van

25-8 t/m 30-8

Aardappelen per grootverpakking extra voordelig bel voor de scherpe pn|

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf - glas in lood atelier

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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



j Q D U L L E T I N y O R D E N
WWWO»

M Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

• Telefax gemeente: (0575J 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tol m met vrijdag van
8.30 m 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage 'liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
;vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van m00 tot 12.00 uur.
Burgemeester EJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:

: donderdagmorgen van 9.00 tot 20.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

A/spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van Jiet
gemeentehuis.

j V*ERGUNNINGEN

Op 19 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

- de heer J.M. Dagevos voor het bou-
wen van een carport op het perceel
het Vaarwerk l te Vorden;

- V.O.F. De Decanije voor het bouwen
van een woongebouw met parkeer-
kelder op het perceel de Decanije 2
t/m 14 even te Vorden;

- de heer G.J. Harmsen voor het bou-
wen van een garage/werkplaats op
het perceel Baakscweg 3 te Vorden;

- Jansen's Metaalwaren B.V. Vorden
voor het bouwen van een opslaghal
op het perceel Ambachtsweg 8 te
Vorden;

- de heer H.A. Groot Jebbink voor het
bouwen van een erker op het perceel
Nieuwstad 63 te Vorden;

- de heer H.M. Jansen voor het bou-
wen van een woning met garage op
het perceel Ambachts weg 8 te
Vorden;

- de heer R.G.M. Langenhoff voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Het Hoge 16 te Vorden;

- de heer A. Abó voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel
Brinkerhof 29 te Vorden;

- de heer E.H. Brunnekreeft voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Mispelkamp dijk 44 te
Vorden;

- de gemeente Vorden voor het geheel
slopen van twee schuren op het per-
ceel Mispelkampdijk ongenummerd
te Vorden;

- de heer H.A. Langwerden voor het
vellen van l primus op het perceel
Brinkerhof 4^e Vorden;

de gemeente Vorden voor het vellen
van l eik op^^t perceel hoek Zut-
phenseweg/B^pemeester Gallce-
straat te Vorden

- de heer B.H.F. Bokkers voor het vel-
len van een eik aan de zuidzijde van
de woning ^angkampwcg 3 te
Vorden

11\ ti ei

Lan

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen Dij de sector
Grondgebied.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN IN VERBAND MET DE COUNTRY
& LIVING FAIR

Van 31 augustus tot en met 4 september 1997 vindt op het terrein bij Kasteel
Vorden de Country & Living Fair plaats. Op deze dagen hebben burgemeester en
wethouders de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

a. parkeerverboden op de volgende wegen:

- Horsterkamp (beide zijden) inclusief de oprijlaan van het kasteel en de paral-
lelweg met uitzondering van de langsparkeerhavcns;

- Ruurloseweg (beide zijden) vanaf de rotonde tot de spoorwegovergang;
- Schuttestraat vanaf de Schimmeldij k tot de Ruurloseweg;
- Vordenscbosweg (beide zijden);
- Stationsweg (beide zijden);
- Grocneweg (beide zijden);
- Enkwcg (beide zijden) gedeelte tussen de Ruurloseweg en de Groeneweg;

b. inrijverboden (met uitzondering van bestemmingsverkeer) op:
- het gedeelte van de oprijlaan naar het kasteel vanaf de Horsterkamp na de

ingang van het parkeerterrein voor het evenement;
- de Schuttestraat voor het verkeer op de Ruurloseweg naar de Schuttestraat;
- de Vordensbosweg voor het verkeer op de Horsterkamp naar de

Vordenscbosweg;

c. gebod tot het volgen van één rijrichting (met uitzondering van bestemmings-
verkeer) op:

het gedeelte van de Schuttestraat vanaf de splitsing Schuttestraat-
Vordensebosweg, voor verkeer naar de Ruurloseweg of het evenement: ver-
plichte rijrichting naar de Vordensebos weg;

- de Ruurloseweg, voor het verkeer op de Ruurloseweg naar de Schuttestraat: ver-
plichte rijrichting naar rotonde.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1997

In verband met het jaarlijks personeelsreisje is het gemeentehuis op vrijdag 12
september aanstaande gesloten.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt van 29 au-
gustus tot en met 26 september 1997 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer R. Chi, Dorpsstraat 28, 7251 BC Vorden, voor het wijzigen van een hore-
cabedrijf op het perceel Dorpsstraat 28 te Vorden.

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel.(0575)527702
(liefst 17.00-20.00 uur)

10%
ZOMER-

KORTING

op alle

WITTE
WIJNEN
G K N I K T E N B KG I NT HIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

CURSUS 4fc
AANBOD :>s
Start theoriecul

ma. Ol-09-'97 10.00-21.00 uur Zlltph«n

di. 02-D9-'d7 19,00-21.00 uur Drummen
do. 04-09-'97 19,00-21.00 uur Vorden

rn, 13-09-'B7 9.00-11,30 Uut BrummCit

do, 04-09-'B7 19.00-21.00 uur Zutphen

l Verkoer ma. 08-00 19.30-21.30 uur Brummon

Techniek wo. 17-09 19.00-21-00 uur Brummen

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

JfttCGS) iJe
' ' * '

VERKEERSSCHOOL

VB5RAMP9
TEL. 0575-54 30 44

Voifcomp
Zutphi-n

Bali biedt duizend-en-één

tropische vakantiemogelijk-

heden. Van fantastische strandva-

kanties tot avontuurlijke excursies (bijvoor-

beeld duiken, rafting, surfen). Maar ook indrukwekkende

rondreizen in de archipel en een kennismaking met de

authentieke cultuur, tropi-

sche natuur of de gastvrije

bevolking. Met een brede

keus in hotels, van comforta-

bel tot super de luxe. Wij

hebben 'm voor u klaar liggen: de splinternieuwe Oad Bali gids.

Ga naar uw reizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl.).

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden Zutphenseweg 26 tel.
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel.
Stecndcrcn Burg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
4581 05



Fit+ Slank
De nieuwe cursus start weer

indoorSport VOrden in samenwerking met ZorgGroep
OostGelderland

Organiseren een cursus van 12 weken die u volgt bij Indoor Sport Vorden.
Onder begeleiding van een gediplomeerd diëtiste en trainer werkt u aan
uw voedings- en beweegpatroon. Waar iedereen aan mee kan doen.

Voor iedereen die wil weten wat de cursus inhoudt en of de cursus iets
voor hem/haar is houden wij op

Zaterdag 13 september van 11.00 tot 12.00 uur een
Informatie bijeenkomst (reserveer op tijd)

indoOPSport VOrden - Overweg 16, 7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 34 33

VERKOOP
Alle restanten weg \/oor...

v®.

ATERDAG
30 AUGUSTUS
10.00-1700 UUR

h/er,
(0575) 52 60 BO

Ziekenhuis ri. centrum^ roföfMe rechts/ Ie si» links

^ tèflfl1*^ P\usma'W-pa"Stó 9'a* aa° *.̂sisŝ ?
—k \ i\v£ u1**-' X * *A / i 6 •* *

i tu* 'S*St**Léee
hè*

ers*

Gebruikmakend van de gratis elemen- • • ̂ ^ • j
ten is deze opstelling uit te breiden tot B^M ̂ r
een COMPLETE KEUKEN. Hl MM
Breng uw keukenmaten mee voor een M M ^_M M«
vrijblijvende aanbieding.
(Ook nog enkele showroomkeukens te- spoorstraat 28,7261 AE RUU*
gen sterk gereduceerde prijzen te koop) Telefoon: (0573) 45 20 oo BOUWMATERIALEN

Wie gaat er mee
naar de
Taptoe

in Breda
zaterdag 30 aug.

Inlichtingen:
HAVI Reizen

J. L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Wand- en vu>ertegels

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

Walslraat 200
7001 BV Doeunchem
tel. 06 5376 1304

-o
O
ja

2 september

opening
ma., woe. do.dag-
morgen gesloten

Don't
jus t do it.

INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS

DAI^SCENTRUM
VEELERS
Tramstraat 37 • 7241 CH Lochem

Vanaf^Baugustus dagelijks, ook telefonisch (0573) 25 18 36

Dansen de sportiefste manier van uitgaan.
Beleef het zelf Leer bewegen op eigentijdse muziek en ontdek de perfecte comhinatie van

sfeer, gezelligheid en sportief bewegen.

DANSEN IS EEN FEEST VOOR JONG EN OUD

SCHOLIEREN EN VOLWASSENEN
VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een groep waar hij of zij zich thuis voelt, samen oj apart, alleen oj
met vrienden, door de week of in het weekend. Dansen is plezier voor iedereen dus ook

voor u Ojf voor jou. Want dansgezelligheid kent geen leeftijd.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE VOLWASSENEN
Wilt u meer weten over lestijden en lesgeld, vanaf 21 augustus kunt u bij ons

terecht. Ook telefonisch (0573) 25 18 36

Lochem

Lochem
Laren

Neede

Ruurlo

Gccstcrcn

Borculo

Vorden

zondag

vrijdag

maandag

maandag

dinsdag

woensdag

woensdag

zaterdag

INSCHRIJVING
24 augustus

29 augustus

25 augustus

25 augustus

26 augustus

27 augustus

27 augustus

30 augustus

SCHOLIEREN
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
18.00 - 19.15 uur
19.45 - 21.00 uur
18.00 - 19.15 uur
17.00 - 18.00 uur
18.15 - 19.30 uur
18.00 - 19.15 uur

De Dansschool
De Dansschool

Zaal Stege man

Zaal Meijers

De Luifel

Zaal Baan

Zaal Peters

Het Dorpscentrum

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

Met de hele familie uit eten en iedereen
mag kiezen uit de hele menukaart

Bij 'De Rotonde' mag iedereen kiezen uit de hele menukaart. Al komt u met 20 perso-
nen! Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of een ander feestje? En weet u, met

onze keuzemenu's lopen de kosten niet uit de hand. En in onze gezellige 'alkoof' kunt
ongestoord zo'n dinertje houden. Kom gerust eens informeren naar de

mogelijkheden voor uw (familie)-feestje.

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur l ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



Dominee Beitier Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen begint het nieuwe seizoen op
maandag l september met een mid-
dagje kegelen in "De Boggelaar" in
Warnsveld. Op dinsdag 2 september
start een cursus "brooddeegfiguren".
Deze cursus neemt drie avonden in be-
slag.

Hobbybeurs

Maas Beitier is deze maand in de N.H. Kerk begonnen als opvolger van dominee Klaassens. Beitier (44) is getrouwd en hee/t drie zonen. De
a/gelopen jaren was hij werkzaam als predikant in de gemeente joelen. Vorige week ging hij samen met zijn gezin op de foto voor Weekblad
Contact.

Biej ons
in d'n Achterttbok
Jehan van 't Smeenk trok de deure van de kleerkaste maor 's los. Jao, wat
zol e now antrekn. 't Mos nog wel een betjen liekn. In zien functie as veur-
zitter van de peerdeclub kon e de stoepe van 't gemeentehuus ok neet op-
trcan in zien grote geal gevarfde klompe die hee an had at e de hond uut-
leet. 'n Grieze bokse met een blauw colbertje, dat zol wel goed liekn. 'n Iets
gewaogdc strik t'r biej, dan kwam e iets jeugdiger oaver. Zien weinige heure
warken daor toch al neet an met. Hee bekek zich nog 's in de spiegel, 't kon
d'r wel zo'n betjen biej deur.

Maor now mos e zich nog haöstcn ok, 't schot al aadug op elf uur an. En te
late kommen, daor had c een hekkcl an. Dat gaf gin pas von e en die op ow
wachten wodn d'r maor sikkeneurig van. A'j dan noaderhand argens oaver
woln praotn lei iej alticd an de tweede memme.

't Was eers de bedoeling cwes de börgemeister te vraogen umme kom-
mcnde zondag 'n woordjen te sprekn. Dan was t'r jao van alles te doen op
pccrdegebicd op de fcestweide. En dan was 't wel aadug at t'r van gemeen-
tewenge ok nog iets ezeg wier. Al was 't allene maor umme van eur belang-
stelling bliek te geven. Maor de börgemeister Mr. van der Keuken was op
vakantie. Daorummc had e now een afspraak met Doortjc Molenaar, de
wetholdstcr.

Die verving de börgemeister zolange. Now, wat Jehan betrof kon dat ok bes.
De börgemeister hadn ze al zo vake ezien en vrouwluu hebt now eenmaol
wat meer toonbaars as mansluu.

Doortjen had schicnbaor al zitn wachten want hee kon mctenc deur nao
cur sprekkamcr. Naodat e een köpken koffie had ekregen lei Jehan eur 't
hele pccrdcfces in geuren en kleurn uu t . En, daor kwam e veur hier, of zee
daor een paar woorden wol sprckken namens de gemeente, op 't feestter-
rein.

Zee mos t'r effen oaver naodcnken en zat wat hen en weer te schocven op
eur stoel. Toen zei ze:„'k Geloof niet dat ik dit doen kan in verband met de
varkenspest. Dit lijkt me niet de geschikte plaats voor zoiets op dit moment.
Maar ik denk dat ik nog wel even kom kijken op het feestterrein naar al het
moois dat jullie daar brengen".

„Dat hoeft dan ok neet", veel Jehan uut,„iej komp 't terrein gaars neet op.
Iej blieft maor mooi in huns. Zet ow maor een stoel an de weg en dan kö'j
daor de koetsen bekiekn".

Zukke dinge gebeurt t'r ok nog, in ons mooie darp biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

Huisvrouwenor&t
Het Vordens Huisvrouwenorkest is
door de VARA uitgenodigd om in het
programma "Ontbijt Nieuws" live een
paar nummers te spelen. Jiet program-
ma wordt vrijdagmorger^PI augustus
tussen op Radio 2 uitgezonden.

De Stichting Welzijn Ouderen is op za-
terdag 13 september tijdens de Floralia
in het Dorpscentrum weer aanwezig
met een hobby-beurs. Op deze beurs la-
ten hobbyisten het publiek kennisma-
ken met verschillende hobby's. Het
doel is om aan te tonen dat een hobby
een zinvolle tijdsbesteding kan zijn.
Door het aanbod van uiteenlopende
onderwerpen wil de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden laten zien dat het vrij-
wel voor iedereen mogelijk is een hob-
by te beoefenen.
Tevens is er een mogelijkheid de nieu-
we hobby-ruimte van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden in de kelder
van het Dorpscentrum te bezoeken. De
doelstelling van dit project is om de
ouderen die thuis geen mogelijkheden
hebben om te hobbyen een ruimte en
gereedschap aan te bieden. Graag no-
digt de SWOV de Vordense hobbyisten
uit aan deze beurs mee te doen. "Denk
nou niet mijn hobby stelt niets voor",
zegt Louise van Uden van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden. "Elke hobby
die men met plezier beoefent is het
waard aan anderen te tonen. Uitleg
aan het publiek over de diverse werk-
zaamheden kan een goede stimulans
voor hen zijn zelf ook met iets te be-
ginnen."
De hobbyisten die in 1995 tot de deel-
nemers behoorden hebben reeds een
brief ontvangen met het verzoek zich
voor 19 augustus op te geven. Nieuwe
deelnemers kunnen zich voor l sep-
tember melden bij de SWOV. Voor op-
gave en informatie kunt u terecht bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6 in Vorden, tel. (0575)
55 34 05.

Tennisvereniging VTP gaat blessures te lijf:

Vordense tennisvereniging gaat
samenwerken met Indoor Sport
De Vordense tennisvereniging VTP
gaat met ingang van het nieuwe
winterseizoen intensief samenwer-
ken met Indoor Sport Vorden. Zo
zal een groep van ongeveer twaalf
tennissers vanaf l oktober weke-
lijks een fitnessles krijgen van
Maarten Graaskamp. Volgens eige-
naar Jaap Hesselink van Indoor
Sport is zo'n fitnessles een uitste-
kende aanvulling voor de tennis-
sers op hun wedstrijden en trainin-
gen. "Wij bieden de tennissers hier
een totaalprogramma voor het hele
lichaam. Bij tennis gebruiken ze
slechts een beperkt aantal spieren.
Door middel van de fitnesslessen
proberen wij naast krachtverbete-
ring te komen tot sterkere en beter
ontwikkelde spieren waardoor de
tennissers minder snel een ontste-
king of een blessure oplopen", al-
dus Jaap Hesselink.

Gerrie Harmscn van de Vordense ten-
nisvereniging heeft het initaticf geno-
men om bij Indoor Sport Vorden aan te
kloppen. De fitnesslessen bij de sport-
school maken onderdeel uit van een
veel groter blessure-preventie project.
Zo zal op woensdagavond 24 septem-
ber in de kantine van VTP een zoge-
noemde blessurepreventieavond wor-
den gehouden. Fysiotherapeute
Christien Kappcrt, tennislcraar Erik
Gaertner en Harbach Sport uit
Zutphen hebben inmiddels hun mede-
werking aan deze avond toegezegd.

Fysiotherapeute Christien Kappert
geeft bij Indoor Sport les aan mensen
met rugklachten. Kappert zal op deze
avond ingaan op blessures die veel
voorkomen bij tennis en adviezen ge-
ven hoe je deze het beste kunt voorko-
men. Ook zal ze uitleggen als er toch
een blessure is wat fysiotherapie kan
doen of wanneer juist niet. Tennis-
leraar Erik Gaertner zal vertellen hoe
een goede trainingsopbouw eruit ziet
en hoe je je goed kunt voorbereiden op
een partijtje tennis of een wedstrijd.
Ook zal hij technieken uitleggen die
goed zijn om blessures te voorkomen.
De heer Harbach van de gelijknamige
sportzaak uit Zutphen zorgt voor ver-
schillende materialen en zal uitleg ge-
ven over de verschillende artikelen die
er te koop zijn, want wat voor de één
goed is kan voor de ander minder goed
zijn.
Gerrie Harmsen is coördinator van de
speciaal opgerichte blessurepreventie-
commissie. Ook zij zal op woensdag 24
september het woord richten tot de le-
den van VTP. Naast de fitnesslessen en
de blcssureprevcntieavond heeft de
commissie ook het plan opgevat om in
september te beginnen met een geza-
menlijke reanimatiecursus. "Verder
zullen wij bij grote toernooien zorgen
voor een EHBO-schema, zodat er op elk
moment van de dag steeds hulp aan-
wezig is. Ook gaan we nog diverse an-
dere actviteiten ontwikkelen om blus-
surepreventie bij de leden van VTP te
stimuleren", aldus Gerrie Harmsen.



Nu boeken
Rabobank

Reizen

is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Tunesië
Vertrek: 2 september, o.b.v. 2 pers.
8 dagen app. Kantaoui te Port El kantaoui, half pension

Menorca
Vertrek: 27 augustus en 3 september, o.b.v. 2 pers.
8 dagen bung. Diana te Cala Forcat, logies

f 679,-p p

1795,—pp.

f 850,-p p
Vertrek: 30 augustus, o.b.v. 2 pers.
app. Alexandros te Poros, Askcli, logies

Balt: de reissensatie van 1997! vanaf f 1195,- P.P.
Nieuw: vanaf 5 november wekelijks rechtstreeks per Martinair
Prijzen incl. vlucht en hotel

Ga naar uw reizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl.).

Rabobank
• Graafschap-West

Reisbureaus:
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutphcnscwcg 26 tel.

§aadhuisstraat 21 tel.
urg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
4581 05

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Cen uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Feestelijke heropening damesafdeling Visser Mode:

Collectie uitgebreid met nieuwe^nerken
Precies zeventig jaar nadat Visser
Mode voor het eerst de deuren open
deed voor het publiek, hielden
Henco en Tineke Elbrink vorige
week de feestelijke opening van de
compleet vernieuwde damesafde-
ling van de mode/aak aan de
Burgemeester Galleestraat. Het was
de vader van Henco Elbrink die dit
een tijdje geleden heel toevallig
ontdekte. "In de hal bij de ouders
van Henco hangt een ingelijst for-
mulier van de start van het bedrijf',
vertelt Tineke Elbrink. "Op dat for-
mulier staat als datum 20 augustus
1927. Op dat moment dat hij dat
ontdekte, hadden wij al lang be-
paald dat de heropening van de
zaak op 20 augustus zou zijn. Het is
dus echt toeval dat de heropening
van onze zaak samenvalt met de
start van het bedrijf. Maar dat
maakt het er natuurlijk niet min-
der leuk om".

De damesafdeling van Visser Mode
heeft een een ware metamorfose on-
dergaan. Volgens Henco Elbrink was de
damesafdeling ook toe aan een flinke
opknapbeurt. "Je kunt deze verbou-
wing het beste vergelijken met het op-
knappen van een woonkamer. Thuis
wil je ook wel eens wat anders. En dat
geldt dus Ook voor een winkel. Daar
komt bij dat het tapijt op de damesaf-
deling aan vervanging toe was. Verder
waren ook de kleuren zwart en grijs
een beetje achterhaald", aldus Henco
Elbrink. Door gebruikt te maken van
warme kleuren hopen Henco en
Tineke Elbrink dat de klanten zich
weer snel thuis gaan voelen bij Visser
Mode. Verder is de damesafdeling een
stuk groter geworden. "Wij hebben
da*ar heel bewust voor gekozen", legt
Henco Elbrink uit. "Met name aan het

begin van het seizoen wanneer de rek-
ken nog helemaal vol hangen, was het
voor de klant soms echt zoeken. Maar
dat is nu dus verleden tijd. We hebben
veel meer ruimte gekregen en kunnen
de damescollectie dus veel overzichte-
lijker presenteren. We hebben zelfs de
collectie kunnen uitbreiden met nieu-
we merken als Marcona en Gispa. De
klant is er dus alleen maar op vooruit
gegaan", zegt Henco Elbrink enthou-
siast.

Trends
Visser Mode presenteert tijdens de

Mode Info-dagen alle belangrijke
trends van dit najaar. Deze Mode Info-
dagen vinden plaats van 21 tot 31 au-
gustus. Op de damesafdeling komt
vooral de kleur bruin veel voor in de
najaarscollectie. "Deze kleur wordt veel
gecombineerd met pastei en marine-
blauw. Ook de kleur groen doet het erg
goed. Datzelfde geldt voor antraciet-
grijs. Die kleur is belangrijker gewor-
den dan zwart. Zwart is wat meer op de
achtergrond geraakt", legt Tineke
Elbrink uit. Een nieuwtje bij Visser
Mode is de imitatie suède. "Je vindt dat
terug in alle collecties. Het voordeel

van imitatie suède is datje het zelf kan
wassen. Het is dus een heel dankbaar
materiaal en voelt heel zacht aan".
De herenmode kent in tegenstelling
tot de damesmode geen grote trend-
verschuivingen. De nadruk ligt nog
steeds op felle kleuren. Wie een kijkje
wil nemen in de geheel vernieuwde
winkel is van harte welkom tijdens de
Mode Info-dagen. Verder houdt Visser
Mode tijdens de koopzondag van 31 au-
gustus een Modczondag en er zijn twee
extra koopavonden op dinsdag 2 en
woensdag 3 september in verband met
de Country Living Fair.



Woensdag 27 augustus
22e RABO Ronde van Wichmond
Om 17.30 uur wordt deze ronde geopend met de regiojeugd, een wedstrijd met
dikke banden (allerlei fietsen mogen starten). Ze rijden om de Rabo-cup. Bij het
aan de start verschijnen krijgt men een Rabo-shirt kadp.
Dus jeugd uit de regio, doe mee. Ook in Warnsveld en Hengelo Gld. is er startge-
legenheid.
Om 18.00 uur rijden de Veteranen 50+ weg voor hun wedstrijd over 50 km. Deze
wedstrijd krijgt onze Ie RTV-voorzitter Jan Pieterse aangeboden door het huidige
RTV-bestuur. Hij mag zijn kunnen laten zien in bijna zijn eigen voortuin.
Rond 19.30 uur volgt een gecombineerde koers cyclosportieven/veteranen. Deze
wedstrijd over 50 km wordt extra zwaar voor de diverse veteranen (mannen boven
de 40 jaar) ze rijden dan met de jeugd mee vanaf 18 jaar.
Ook hier zitten enkele RTV'ers bij. Als favoriet namelijk Andre Bargeman, Lars Vos
en "Good old" Rudi Peters.

Donderdag 28 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. Deze avond

zal door de Deldense toneelgroep opgevoerd worden het toneelstuk
'Wat een peerdespul' in drie bedrijven van Herman van der A. Deze
avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaardensoos
en is toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder is en een bin-
ding heeft met Vierakker-Wichmond.

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

14.30 uur: Ringsteken per dogkar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,
14.30 uur: Trekkersleeën voor dames en heren, inleg f2,-.
15.30 uur: NIEUW in het programma, spijker slaan.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Gezellige dansavond waar om verzocht is T *

met medewerking van dans- en showorkest .Ly DCTty.
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 30 augustus
Grote feestelijke optocht m.m.v. DIVERSE MUZIEKKORPSEN.
Speciale beoordeling praalwagens door deskundige jury.
Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en
de vendeliers uit Baak op het feestterrein.
Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

14.00 uur:

15.00 uur:

17.00 uur:

20.00 tot
21.00 uur: Feesttent gesloten. _ _ _ _ . -
v.a. 21.00 uur:Dansen in de tent met dans- en showorkest N6V6F MlIlCl.

Toegang onder voorbehoud.
Na de optocht vanaf ca. 15.00 tot 18.00 uur: ~ T - _. ,
middag-matinee onder leiding van toporkest JNCVCF JMlIlCl in de feesttent.
De toegang hiervoor is gratis.

Vrijdag 29 augustus
13.15 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle kin-

deren met hun ouders. Vanaf het schoolplein in ballonnenoptocht
naar het feestterrein m.m.v. de drumband v^Mubal. Direct na aan-
komst op het feestterrein worden de ballon^Bi de lucht ingelaten
(ballonnenwedstrijd). Daarna opening door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met tractatie, deelname ook openge-
steld voor kinderen die lagere scholen in andere plaatsen bezoeken.
Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur, gratis entree draaimolen
voor de kinderen beneden de 13 jaar. éto

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftr^inleg f2,-. Schieten
vrije baan, inleg f2,50.

Zondag 31 augustus
Oranjeloop SV Sociï
ORANJELOOP
Start en finish bij SV Sociï te Wichmond

5 km start om 12.00 uur
10 km start om 10.45 uur
Met speciale prijzen, dus eeen bekers.

enSPELLETJESDAG SV Sod
Aanvang om 13.30 uur
Voor alle jeugd van ca. 6 t/m 15 jaar uit Vierakker/Wichmond. Na een zeer ge-
slaagde spelletjèsdag van vorig jaar hopen wij dit jaar op nog méér deelname. Nu
dus ook spelletjes voor met-voetballende jeugd. Om 13.00 uur is er ook het pe-
nalty-schieten t.b.v. de j<^pflkas. Onze keepers zijn al weer in trainingskamp ge-
gaan. Ook kan er op een gatenbord geschoten worden voor een taart.

Jeugdcommissie SV Sociï

Uitgebreider dan ooit.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

AGENTSCHAP RUURLO:

STUDIO CONTACT
De heer en mevr. Mol adviseren u gaarne.

BARCHEMSEWEG 7 v/h kapsalon de Vries
Tel. (0573) 45 12 86

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld. - tel. 462062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7221 AL STEENDEREN
TELEFOON 45 23 98



GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving voornemen tot intrek-
king vergunning (art. 8.25 Wmb en art. 3.30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-

gebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden,

ligt vanaf 29 augustus 1997, gedurende 4 weken, ter
inzage het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan
de heer G.J. Hulshof, Margrietlaan 5, 7251 AT Vor-
den, op 20 april 1982, kenmerk 1-148, verleende
milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op het
perceel Zutphenseweg 96 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Op dit bedrijf worden sinds november 1993 geen
bedrijfsmatige activiteiten meer uitgevoerd, waar-
voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
vereist is.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-
besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn
van terinzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente-
bestuur worden ingediend voor 26 september 1997.

Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gege-
vens als indiener van schrifelijke bedenkingen niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons college
verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek wor-
den ingebracht tot het einde van de termijn van 4
weken van terinzagelegging.

Datum: 26 augustus 1997.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnum-
mer), fax. (0575) 55 74 44

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (OS75) 52 93 6O

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 28 augustus
1997, gedurende vier weken, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan "Herziening 1997-1 voor-
schriften plannen Buitengebied".

Deze herziening betreft een wijziging van de ge-
bruiksbepaling van de bestemmingsplannen Buiten-
gebied waarbij kleinschalig kamperen voor alle
bouwpercelen waar een woning aanwezig is wordt
toegestaan en beoogt verder een vrijstellingsbe-
voegdheid op te nemen voor bebouwing ten behoe-
ve van kleinschalig kamperen waarbij de bebouwing
uitsluitend op de bouwpercelen is toegestaan en
moet voldoen aan bepaalde maatvoeringseisen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar
maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001,7250 HA VORDEN.

Vorden, 27 augustus 1997.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 25 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1997

Extra mededeling: Edah-vlees staat zeer goed aangeschreven
volgens de consumentengids. ONZE VLEESTOPPERS:

ROSBIEFLAPJES KEER EN KLAAR

VARKENSLAPJES DOORREGEN
KIPKROKANTSCHNITZELS
GEHAKT CORDON BLEU

1000 gram van 2.79 voor I ,00

1000 gram van 12,90 voor 8,98

1000 gram van 18.90 voor 13,90

nu 6 stuks 6,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDAPPELENGRANNYSMITH

WITLOF
SUPER PRIMEUR AARDAPPELEN
SALADESCHOTEL

1,5 kilo van 4.98 voor

500 gram van 2.98 voor

5 kilo van 3,98 voor

300 gram van 2,98 voor

3,98
0.98
2,98
1,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vergeer-kaas vers van het mes

EXTRA BELEGEN KAAS i kiio van 15.90 voor 12,98
RAMBOL NOOTMIX 100 gram van 2.99 voor 2,49

Snijverse vleeswaren

GYROSHAM STEGEMAN 100 gram van 3,49 voor 2,79
BERLINER LEVERWORST 100 gram van 1.69 voor 1,29

SPETTERENDE VOORDELEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

CUP-A-SOUP ROYCO div. smaken van 1,79 voor 0,99

SPAGHERONI HEINZ div, smaken, 450 ml van 3,29 voor 1,97

LANGETJES OF KNAPPERTJES
VERKADE pak a 120/220 gram van 1,99 voor 1,49

HAIYIKA'S OF HAMKA'S PIZZA
SMITH 120 gram van 2,69 voor 1,99

COMPL HONDENVOER HULS 1250 gram van 4,49 voor 2,92

UIT DE KOELING:

NEPTUN HARING 300 gram van 2,79 vo J,79

MILK EN FRUIT SINAASAPPEL
COBERCO 1/1 liter van 2,49 voor 1,49

UIT DE DIEPVRIES:

AARDAPPELPARTJES EDAH van 2,49 voor 1,49
GOUDBANKET VAN DE WEEK: 9

Roomboter MINI CAKES EDAH pak a 6 si. v. 2,79 v. 2,09

(45% korting)

(40% korting)

(25% korting)

(25% korting)

(35% korting)

(35% korting)

(40% korting)

(40% korting)

(25% korting)

In de voorgaande 'Contacten' hebben
wij geschreven over iets sensationeels

met de Edah-card. Echter door het
enorme succes bij collega-filialen is er

voor ons een vertraging ontstaan.
SORRY, de uitvoering is nu verschoven

naar begin 1998.

Vanaf week 36 (ma. 1 sept. t/m zat. 20 sept. "97) weer een grandioze waardebon-
folder met een totaal voordeel van f 56-. Geen waardebonfolder ontvangen?

Vraag dan bij Diana ofJeanet van de vleeswarenafdeling

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Vanaf l september in Vorden 24 uur
per dag op kanaal 66+ van uw tv:

Lokaal Plus
dé kabelkrant voor de Achterhoek

Vanaf 8 september start Lokaal Plus LsmVordense
winkeliers een Zomerfestijn waarmee schitterende

prijzen te winnen zijn .....
Zet vanaf l september kabelkrant
Lokaal Plus op tv en puzzel mee!!!

Let op de raamposters bij deelnemende winkeliers!!
Uw berichten, tips en felicitaties voor de kabelkrant kunt u deponeren in de

speciale Lokaal Plus brievenbus. Deze vindt u bij Loga Boek & Kantoor,
Raadhuisstraat 20 in Vorden. Voor informatie over ondermeer adverteren pp

Lokaal Plus, kunt u. contact opnemen met:

Postbus 143
7200 AC Zutphen

tel. 0575 - 54 30 24
fax 0575 - 51 06 49



SPORT-ffl

Voetbal
Erix 1-Vorden l
Vorige week dinsdagavond moest
Vorden voor de beker naar Erix uit
Lievelde. Met goede combinaties dic-
teerde Vorden het spel. In de 10e mi-
nuut werd een pass van Erik
Oldenhave doeltreffend afgerond door
Hugo van Ditshuizen: 0-1.
In de 20e minuut werd een voorzet van
Jan Groot Jebbink fraai verzilverd door
Mark Sucters. Een kwartier later so-
leerde Peter Hoevers door de achter-
hoede van Erix en passeerde hij de
doelman: 0-3. Even later bracht Mark
Sueters met een rollertje de stand op 0-
4. Na de theepauze nam Vorden gas te-
rug en kreeg Erix een paar kansjes. In
de 50e minuut wist Erix tegen te sco-
ren. In de slotfase bepaalde Mark
Sueters de stand op 1-5.

Vorden l- Longa l
Onder tropische temperaturen ontving
Vorden zondagmiddag voor de beker-
wedstrijd Longa 30 uit Lichtenvoorde.
Dat Longa twee klassen hoger speelt
deerde Vorden niet. Vorden nam gelijk
het heft in handen. Na enkele minuten
kopte Mark van der Linden op aange-
ven van Dcnnis Wentink raak: 1-0.
In de 22c minuut kreeg Peter Hoevers
een dot van een kans. Hij omspeelde de
doelman maar wist niet te scoren.
Hierna kreeg Mark van der Linden de
bal voor de voeten maar ook deze kans
ging teniet. Even later pareerde de
doelman een keihard schot van Hans
van Dijk. Vlak voor de ijspauze kegelde
Peter Hoevers nipt naast.
De tweede helft ging gelijk op. De ach-
terhoede van Vorden hield goed stand.
Met name Jan Groot Jebbink had de
handen vol aan de snelle rechtsbuitcn
van Longa. In de 62e minuut kegelde
Herman van Duyn van Longa uit een
vrije trap de bal onhoudbaar achter
Marinho Bessclink: 1-1. Hierna kreeg
Vorden nog enkele goede scoringskan-
sen. Een kopbal van Mark van der
Linden werd van de lijn gehaald. Een
scrimage tussen Mark Sueters en de
doelman eindigde in het voordcel van

de doelman. Een schot van Peter
Hoevers scheerde over de lat. Toch was
het Longa die met de eer ging strijken.
In de voorlaatste minuut haalde
Walter ter B rake van Longa uit. Zijn
schot ketste via Marinho Besselink het
veld weer in. Richard ter Brake van
Longa was de attentste man en bracht
de eindstand op 1-2. Al met al een goe-
de wedstrijd van Vorden al hadden ze
wel een keer of drie moeten scoren.
Zondag speelt Vorden voor de beker in
Marienvelde. Dinsdagavond 2 septem-
ber volgt dan nog een wedstrijd thuis
tegen KSV. Dit is de laatste bckerwed-
strijd die Vorden in de poule moet spe-
len. Alleen de nummer één van de pou-
le gaat naar de volgende ronde.

Rolskiën
De afgelopen weck hebben twee jeugd-
leden van RLVY deelgenomen aan een
trainingsstage en een wedstrijd in het
Tjechische Vrchlabi. Eefje Pater en
Bert-Jan Kolkman maakten deel uit van
de Nederlandse selectie die onder lei-
ding van bondscoach Sidney Tceling
een aantal pittige trainingen bcrgop
afwerkte. Voor de jeugdige Vordenarcn
was het bergop rolskiën een goede test
voor hun conditie. Binnen de Neder-
landse ploeg van in totaal 35 mannen
en vrouwen wisten^ü zich goed staan-
de te houden. Afg5^»cn zondag werd
de trainingsweek afgesloten met 250
meter sprint op een zogenoemd "vals
plat". Met tijden van rond de dertig se-
conden leverden beiden een uitsteken-
de prestatie in hct^fcernationale dcel-
ncmersveld, waar^Wedcrland op dit
moment de tweede plaats bezet achter
Zweden, maar vóór Duitsland en Italië.
Moe maar voldaan keerden Eefje Pater
en Bert-Jan Kolkman zondagnacht laat
terug in Nederland.

Zondag houdt RLVY haar jaarlijkse kas-
telentocht op de rolski's. De tocht over
afstanden van tien tot dertig kilometer
begint aan de Van Lennepweg 6. Ook
skcclers en skatcrs kunnen aan deze
tocht meedoen. Voor meer informatie

kan men bellen met 55 30 52. Zie ook
advertentie.

J u d o
In de maand september worden in
sporthal 't Jebbink in Vorden weer
open judolessen gehouden onder lei-
ding van judoleraar Robert Piek. Onder
het motto "Samen geboeid, samen ge-
stoeid en samen vermoeid" kunnen
jongens en meisjes vanaf vijf jaar mee-
doen aan deze lessen en bekijken of ze
judo leuk vinden. Volgens Robert Piek
is judo een ideale sport voor kinderen.
"Ze kunnen zich van de ene kant uitle-
ven en van de andere kant leren ze zich
beheersen". De judolessen van Robert
Piek hebben plaats op maandagmid-
dag. Voor meer informatie kan men
bellen met (0575) 55 27 42 of (0543) 51
7467.

Paardensport
Op het concours van Gorssel-Zutphcn
in Warnsveld werden door LR en PC De
Graafschap de volgende prijzen ge-
haald. In de B dressuur behaalde
Joanne Wundcrink 158 punten. Dit
was goed voor een eerste plaats. Ricnie
Hcuvelink met Zweiver we^fcderdc in
de B dressuur. Bij het B Spri^^n was er
een eerste plaats voor Cynthia
Kornegoor met Tosca. Carlijn Slijkhuis
met Gorby werd tweede en de derde
plaats was voor Rinic Hcuvelink. Bij de
paarden werd Simonc Bj^^iw met
Limone tweede in de L dres^mr. Ze be-
haalde 174 punten.

In Barchem werd Joanne Wundcrink
met Simba eerste en derde met 165 en
166 punten in de B dressuur en
Chyntiha Kornegoor met Tosca werd
eerste in het B springen. Bij de paarden
behaalde Jenny Hartman met Irene een
vierde plaats met 162 punten in de B
dressuur. In Brummen behaalde Inge
Regclink met Korone een zevende prijs
bij het B springen paarden.

Wielersport
De vele trainingskilometers van jeugd-
lid Paul Wolberink van RTV lijken be-
loond te worden. Na een twaalfde plek
in zijn eerste officiële jeugd wed strijd
in Hatcrd vorige week werd hij afgelo-
pen zaterdag knap derde. De concur-
rentie was in deze wedstrijd groot,
want de nationale top stond aan het
vertrek. De eerste plaats ging dan ook
naar de Nederlandse kampioen en
tweede werd de nummer twee van het
Nederlands Kampioenschap.

Rudi Peters stond op vrijdag 22 augus-
tus aan het vertrek bij het Nederlands
Kampioenschap ATB voor militairen.
Deze wedstrijd werd gehouden in
Wescp. Rudi Peters kon zich ondanks
zijn gebrek aan ATB-ervaring en een
haperende fiets goed stand houden in
het veld. Het werd al snel duidelijk dat
Harald Dat Nederlands Kampioen
werd. Voor de tweede plaats streden
Pietcr Burgers en Rudi Peters. Echter
door pech op de laatste beklimming -
de ketting sloeg tussen de tandwielen -
moest Peters Burgers voor laten gaan.
Hij werd wel knap derde. Op zaterdag
23 augustus werd er in Vriezeveen een
wedstrijd voor veteranen verreden.
Hier werd Rudi Peters negende.

Tijdens de Ronde van Almelo voor vete-
ranen 50+ stond voor voor RTV Jan
Pieterse uit Wichmond aan het ver-
trek. Na een knap gereden wedstrijd
kwam hij als derde over de streep ach-
ter Jan Rietveld uit Vlist en Henk
Lubbcrs uit Enter.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Budel over een afstand
van ruim 100 kilometer. De uitslagen
waren: C.Bruinsma l, 2, 7, 8, 9, 10, 13;
H. Stokkink 3, 5; M.J.van Dijk 4, 6; A.A.
Jurricns 11, 20; M. Tiemessen 12, 16; E.
Bruinsma 14, 19; J. Burgers 15; Maria
Olieslager 17.

Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Sabine
Sabine wil graag een echt ander
model dat een klasse uitstraling
heeft. Ook is ze bereid om er iets
aan te doen om het mooi te laten
zitten, maar als ze geen tijd heeft
moet het ook vanzelf lekker val-
len.

Het advies van Nienke
Nienke adviseert een Dubbel-
Coupe waarmee Sabine alle kan-
ten op kan. M.n. in het gezicht
worden langere stukken gehou-
den die voor aparte accenten zor-
gen. Nienke heeft eerst in de nek
een hoge Boblijn met het Pivot
Point Systeem gesneden. Als
kleur heeft ze het haar mooi
glanzend egaal gekleurd en in de
langere lokken enkele High-
Lights gemaakt die voor het
unieke effect zorgen.
Nienke heeft Sabine precies uit-
gelegd hoe ze het haar thuis net
zo kan krijgen. Eerst wat Car-
menSet rollers, iets touperen, de
andere gekleurde lokken wat in
het gezicht laten vallen en Sabine
heeft een kapsel waarmee ze heel
erg in haar sas is.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•B1 (0575) 55 12 15

Ervoor

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Giista Bruggert

kapster: Nienke Koster

Altijd in voor verandering!'

Nog enkele plaatsen vrij op de

NAAILES
bij R. Abbink-Zemmelink

Heideweversweg 6, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 14 10

Wij nodigen u van harte uit op een van
onze 'open dagen', die gehouden zullen
worden op:

vrijdag 29 augustus van
13.00 tot 20.00 uur en op
zaterdag 30 augustus 1997
van 10.00 tot 17.00 uur.

Orrï u een idee te geven wat wij op tuin-
gebied mogelijk maken, zijn er diverse
modeltuinen ingericht en zullen wij en
onze medewerkers u graag informeren.

H O V E N I E R S B E D R I J F !
Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25
7234 ST Wichmond (gem. Vorden)



Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne <
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEG 7, 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 451286

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

WARNSVELD

FHEREADSHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVODRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Opvoedingsvragen
Op maandagavonden, te beginnen op 22 september 1997 organiseert Zorg
Groep Oost-Gelderland een cursus over de ontwikkeling en opvoeding van
peuters (6 wekelijkse bijeenkomsten) voor ouders/verzorgers van peuters in
de leeftijd tussen ca. anderhalf en vier jaar). De bijeenkomsten worden
gehouden in het wijkgebouw aan de Kastanjelaan 11 te Hengelo (Gld.).

Het volgen van de ontwikkeling van peuters is boeiend. Ze leren steeds beter pra-
ten, ze kunnen zich beter bewegen, ze leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Peu-
ters ontdekken de dingen om zich heen en hun eigen persoontje. Hun leefwereld
wordt steeds groter.
Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als ouder steeds voor nieuwe vragen komen
te staan zoals: moet ik alles maar goed vinden; hoe krijg ik hem/haar aan het eten;
zou een ander dit ook zo doen? De opvoeding gedurende de eerste levensjaren is
voor een kind van doorslaggevende betekenis voor het hele verdere leven. 'Doe ik
het wel goed?' vragen ouders zich wel eens af.
Tijdens de bijeenkomsten wordt samen met andere ouders/verzorgers onder lei-
ding van een opvoedingsdeskundige gepraat over alles wat met de ontwikkeling
van uw peuter te maken heeft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk
het definitieve programma vastgesteld. Onderwerpen die zeker aan de orde
komen zijn eten, slapen, zindelijkheid, angst, drift, jaloezie, regels en grenzen.
Inschrijven kan via het telefoonnummer 0900-8806 (22 ct./minuut 24 uur per dag
bereikbaar).
Heeft u interesse, reageer dan zo snel mogelijk. U kunt inschrijven tot uiterlijk 8
september en ontvangt een bevestiging plus eenmalige machtiging.

NATIONALE,
COLLECTE'
verstandelijk
gehandicapten
Leven met verstandelijk gehandi-

capten brengt extra zorg met zich

mee. Ouders, broers, zussen, leer-

krachten en verzorgers hebben

daarbij extra hulp nodig. Met uw

bijdrage steunt u projecten die

het leven van verstandelijk ge-

handicapten aangenamer maken

én de zware zorgtaak van hun

omgeving een stuk verlichten. Dat

is hard nodig. Want als we samen

willen leven, moeten we óók

samen delen.

8 T/M 11 OKTOBER

•OVERMAKEN KAN OOK: GIRO 11 22 22 2

T.N.V. N , < i VERSTANDELIJK

GEHANDICAPTEN, UTI -

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

mode voor
het héle gezin

fashron

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

hebbej,

Alleen in
Lichtenvoorde, Vorden en

Wierden houden wij deze week

Wees er snel bij, want u koopfTHRi

SUPERLAGE PRI

ZOEK MAAR UIT!!!!!!



Avondwandeling
Het Wereld Natuur Fonds verzorgt
maandag l september een avondwan-
deling over landgoed Hackfort. Het
gaat hier om een landschap met afwis-
selende bodcmtypcn met als gevolg dat
er zeer veel verschillende planten
groeien. Een ervaren gids van het
Wereld Natuur Fonds kan hier alles
over vertellen. Het vertrek van de wan-
deling is bij de waterradmolen die ge-
legen is aan het voorplein van het kas-
teel. Aan de deelnemers wordt een be-
scheiden bijdrage gevraagd. Voor meer
informatie kan men bellen met Job
Teeuwen, tel. (0575) 43 11 98.

Aartsen succesvol
op Wereldcongres
Maatkleermakers
Onlangs is in de Spaanse plaats Valen-
cia het 27e tweejaarlijkse wereldcon-
gres van de Federation Mondial des
Maitrcs Tailleurs gehouden. Aan dit
congres werd deelgenomen door een
delegatie vanuit de Bond van
Kleermakers voor dames- en hercn-
maatklcding, waaronder ook onze
plaatsgenoot J.P. Aartsen. Hij is eige-
naar van Maatkleermakerij J. Aartsen
& Zoon. Naast vergaderingen, lezingen
en workshops was er ook een technisch
onderdeel. Uit acht landen werden kos-
tuums vergeleken die waren vervaar-
digd uit dezelfde stof. Namens Neder-
land heeft de heer J.P. Aartsen hieraan
deelgenomen. Zijn kostuum behaalde
de hoogste lof bij de beoordeling door
een aantal deskundigen.

Wereldwinkel houdt
koffie-actie
op l en 2 september
Aanstaande maandag- en dinsdag-
avond komen vrijwilligers van de
Wereldwinkel bij een deel van de
Vordense huishoudens langs om koffie
te verkopen. Koffie met het Max
Havelaar Keurmerk. De Wereldwinkel
heeft in totaal zeven verschillende
soorten. De Wereldwinkel staat ook ie-
dere vrijdagochtend op de weekmarkt
in Vorden.

9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden

Geslaagd
Mevrouw E.A.C. Hummelink uit Vor-
den slaagde voor het Middenstandsdi-
ploma. Zij werd opgeleid door de heer
D. Luichies te Gorssel.
Verder studeerde Chantal Hofman uit
Vorden deze maand af aan de Rijks-
universiteit van Groningen. Zij volgde
de studie Juridische Bestuursweten-
schappen en mag zich nu meester in
de rechtsgeleerdheid noemen.

Kookcursus voor
mannen van
start in oktober
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
start in oktober een kookcursus voor
mannen. In deze tijd willen steeds
meer mensen zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen en voor zichzelf
zorgen. De doelstelling van de cursus is
dat mannen leren eenvoudige gerech-
ten klaar te maken, zodat in tijd van
nood men zichzelf kan redden en niet
meteen afhankelijk hoeft te zijn van
anderen.
Mevrouw Keppels is ook dit jaar bereid
om in oktobcr-november weer de cur-
sus te geven. Men kan zich voor deze
cursus opgeven bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden aan de Raadhuisstraat
6, tel. (0575) 55 34 05.

VORDEN
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Vanaf maandag l september gaan de
volgende aktiviteiten van Meer Bewe-
gen voor Ouderen weer van start.

Meer Bewegen voor Ouderen is en ver-
zamelnaam voor bewegingsaktivitei-
ten voor mensen van 55 jaar en ouder.
De aktiviteiten zijn o.a. gymnastiek,
spel(sporten), volksdansen en zwem-
men. Door middel van die aktiviteiten
wil het Meer Bewegen voor Ouderen
een bijdrage leveren aan het zo opti-
maal en zelfstandig mogelijk funktio-
neren van ouderen in de samenleving.
Belangrijk is daarom het plezier en de
gezelligheid, de fitheid, als ook de mo-
gelijkheid tot ontmoeting en kontakt.

Gymnastiek
Gymnastiek is gericht op het in kondi-
tie houden ( of brengen) van het gehele
lichaam, door het doen van gerichte
oefeningen. Het is geschikt voor mo-
biele en minder mobiele mensen, voor
'jongere' en voor 'oudere' ouderen.
Tijd en plaats: Voor gymnastiek 55 jaar
en ouder in Sporthal "het Jebbink":
Groep voor dames en heren op dinsdag
9.00-9.45 uur.
Groep dames op dinsdag van 10.00-
10.45 uur. £|
In Wichmond eei^^-oep voor 55 jaar
en ouder op donderdag

14.00 - 15.00 uur in het Withmundi ge-
bouw.
Voor gymnastiek 65 jaar en ouder in
het Dorpscentrum op woensdag van
9.00 - 10.15 uur .

Sport en Spel 55 jaar en ouder
Enkele sporten die in de lessen aan bod
komen zijn o.a. volleybal, badminton,
vloertennis en koersbal. Koersbal is een
spel dat gespeeld wordt op een viltmat.
Hierbij is het de kunst dat de spelers (
in twee teams) de koersballen zo dicht
mogelijk in de buurt van een klein wit
balletje koersen. De moeilijkhcidsfak-
tor ligt daarin, dat het zwaartepunt
van de speelbal uit het midden ligt
waardoor de bal altijd een kromme
baan beschrijft.
Koersbal kan door icdcrceen gespeeld
worden.
Tijd en plaats: Voor Sport en Spel op
maandag van 11.00-12.00 uur in
Sporthal het Jebbink.

Volksdansen
Dit brengt de deelnemers plezier en
mogelijkheden tot onderling kontakt.
De dansen worden zó uitgezocht dat
de bewegingen zeer gevarieerd zijn. De
spieren worden er soepel van. De mu-
ziek maakt het bewegen gemakkelijk
en verhoogt de gczcllighcicLHet tempo
is aan ouderen aangepast;^fcrtom een
aktivitcit waaraan iedereen mee kan
doen.

Tijd en plaats:
Volksdansen op woensdag van 9.30 -
11.00 uur in Dorpscentrum.
Volksdansen in Wichmond/Vierakker
op dinsdag 18.00 -19.30 uur in het
Ludgerus gebouw.

Zwemmen ( Meer Bewegen in Water)
Ook dit is een onderdeel van het aan-
bod in het kader van MBvO. Het bewe-
gen in water met een konstante tempe-
ratuur (32 graden) heeft een gunstig
effekt op het hele lichaam. Omdat het
lichaam in water lichter wordt, wor-
den bij het maken van bewegingen in
water de gewrichten minder belast en
daardoor kunnen de spieren zich beter
ontspannen.
Tijd en plaats: Zwemmen: In kleine
groepjes onder deskundige leiding in
het bad van de fysiotherapeut Jansen
vd Berg op de maandag van 15.00 -
15.45 u u r e n van 16.00-16.45 uu ren op
de donderdag van 13.30-14.15 uur.

Voor meer informatie over het Meer
Bewegen voor Ouderen en ook voor het
zwemmen kunt u terecht bij de coördi-
nator ( Louisc van Uden). Telefonisch
bereikbaar onder nummer 553405 of u
kunt langs komen op het kantoor aan
de Raadhuisstraat 6. Ook voor ander
voorzieningen voor ouderen en vragen
kun t u daar terecht. Het kantoor is ge-
opend van ma. t/m vr. van 9.00- 12.00
uur.

Fietsorientojngsrit
De Oranjecommissie Medlertol houdt
zondagmiddag 31 augustus een oricn-
teringsrit per fiets. De lengte bedraagt
25 kilometer. De start is bij "Het Wapen
van het Medler". De tocht is uitgezet
door Rene Kamperman en Geert Groot
Nuelcnd.

Hoveniersb|0rijf Arends houdt
open huis op 29 en 30 augustus

AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehmc
Jeu de Boulebaan bij de Wchme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, meer be-
wegen voor ouderen

26, 27, 28, 29, 30 Wichmond, kermis
26 Rondleiding Pinetum de Belten
27 Welfare De Wchme, handwerken

beginners
27 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen
27 ANBO, klootschieten bij 't Olde Lct-

tink
28 Bejaardenkiïng, Dorpscentrum
30 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen en de Open Vordense
Zwemkampioenschappen

31 Vorden Zingt in de dorpskerk

SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, meer be-
wegen voor ouderen

1 t/m 4 Country Living bij Kasteel
Vorden

2 HVG Linde Excursie naar Brei-
fabrick

2 HVG Vorden F.xcursie naar Brci-
fabriek

3 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

Hoveniersbedrij f Gebr. Arends
houdt op vrijdag 29 en zaterdag 30
augustus voor het eerst open dagen.
Op het bedrijfsterrein aan de
Lankhorsterstraat 25 te Wichmond
zijn daarvoor diverse modeltuinen
ingericht.

Toen de gebroeders Jan en Arnold
Arends op l januari 1989 enthousiast
hun eigen bedrijf startten, zaten ze vol
plannen. Na en tijdens zijn opleiding
tot hovenier had Arnold in die tijd al
ervaring opgedaan. Arnold nam het te-
kenen van de tuinen, begroten en de
beplanting voor zijn rekening en Jan
deed de boekhouding en nam het ver-
werken van de dode materialen voor
zijn rekening. Jan, de oudere broer
kwam negen maanden geleden in het
hoveniersvak. Tot dat moment was hij
werkzaam als timmerman en onder-
houdsman.
De start was bijzonder goed. Zowel
voor onderhoud als aanleg kregen Jan
en Arnold zoveel werk, dat snel tot het
aantrekken van een medewerker
moest worden besloten. Deze groei
heeft zich daarna voortgezet, zodat in-
middels tien medewerkers in het be-
drijf actief zijn.

De plannen voor modeltuinen zijn er
al enkele jaren. Het bedrijfsterrein aan
de Lankhorsterstraat in de driehoek
Vorden-Wichmond-Hengelo is er ook
uitermate geschikt voor. Nu deze plan-
nen gerealiseerd zijn, willen alle me-
dewerkers dit graag zien. Naast fami-
lie, buren, kennissen hebben de vele
vaste klanten een uitnodiging gekre-
gen. Uit de eerste spontane reacties uit
met name de klantenkring kan worden
geconcludeerd dat er een grote belang-
stelling zal zijn voor wat "de jongens"
nu weer hebben neergezet.

De klanten komen uit de wijde omge-
ving van Vorden en Giesbeek (woon-
plaats van Jan). Maar ook klanten bui-
ten de Achterhoek zijn beslist geen uit-
zondering. De mond op mond reclame
van de tevreden klanten werkt duide-
lijk goed. Inmiddels zijn de werkzaam-
heden uitgebreid met renovatie-op-
drachten, het aanleggen van sierbe-
stratingen (binnen en buiten). Ook vas-
te onderhoudscontracten voor voor-
jaar- en najaarsbeurten behoren tot de
mogelijkheden. Het voordeel van
Hoveniersbedrij f Gebr. Arends is dat ze
alle voorkomende werkzaamheden in
eigen hand houden.

'Vorden zingt' in Dorpskerk
Zondag 31 augustus is er 's avonds
in de Dorpskerk weer "Vorden
zingt". Er staan weer hele mooie lie-
deren op het programma. Er wordt
gezongen uit diverse bundels zodat
er voor elk wat wils is. Alle liederen
zijn de afgelopen tijd op verzoek
binnen gekomen.

Dit zingen "op verzoek" trekt telkens
bijzonder veel belangstellenden. Ook

uit de regio komen er steeds meer
mensen naar de Vordense Dorpskerk.
Er is zondagavond een korte overden-
king van ds. M. Berg uit Barchem met
als thema "Weet jij waar je zoeken
moet?".
Het orgel wordt bespeeld door W.
Kuipers uit Apeldoorn. Na afloop is er
gelegenheid om onder het genot van
een kop koffie of thee even na te pra-
ten in de Voorde.



Parade hoogpooltapijt
400 cm breed. Kleur Terra

Vinyl 200 cm breed,
in diverse kleuren

"Sunlight" Van 54,50

Ook op 400 em breed
van 109.- voor 98»~

Projecttapijt
"Panama".
400 breed.
In groen of rood,
Van 238,- Nu

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

"Triumph" tapijt
Keuze uit
13 kleuren.
400 cm breed,
Van 99,- Nu
Ook op 500 breed
Vanl25.-voor99PO

Tapijt "Rivaal"
400 breed met
ondertapijt rug.
Kleur geel. Nu

£T Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

f 15,- inruilpremie na aankoop van een
Braun Silk-épil comfort body system (ER 220)'
• tegen inlevering van uw oude ladyshaver, scheermesjes of
epileerapparaat -

Braun Silk-épil comfort body system (ER 220)
• Epileerapparaat en ladyshaver in één
• Epileeropzetstuk: verwijdert beenhaartjes met de wortel
• Ladyshaver opzetstuk: scheerblad + 2 afgeronde tondeuses voor

oksels en bikinilijn

BRflUfl

* 'Niet tevreden? Geld terug!'

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46
VORDEN Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45

tel. (0575) 44 12 64
tMK 575 )551000
tHB575) 54 32 02

Wij zoeken voor één van onze drie productieafdelingen een

Productieleider m/v

De HCI Betonindustrie heeft in de fabriek een werkplaats voor
de productie van betonelementen, welke is gesplitst in drie
afdelingen; een mallenmakerij, een vlechterij en een productie-
plaats. U krijgt de verantwoordelijkheid over één van deze drie
afdelingen en dient nauw samen te werken met de andere
afdelingen.

De hoofdtaak is het realiseren van de vastgestelde productie-
programmering, waarbij:
- planning,
- kwaliteitsbewaking,
- leidinggeven aan productiepersoneel, circa 10 personen,
- kostenbewaken belangrijke facetten zijn.

De geschikte kandidaat:
- is dynamisch en initiatiefvol
- kan planmatig denken en handelen
- is kwaliteits- en kostenbewust
- kan goed leiding geven en werken in teamverband
- heeft een gedegen opleiding genoten MTS-bouw, -weg /

waterbouw, o.g.

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in
overeenstemming met het niveau bepaald.

Schriftelijke sollicitaties, die wij uiteraard vertrouwelijk zullen
behandelen, kunt u richten aan:
HCI Betonindustrie BV, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (GId.)

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUCTIE VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

Betonindustrie.HCI

KOMT U OOK BRIDGEN BIJ

BRIDGE CLUB 'HET ELDERING'
Wij spelen op donderdagavond, starten om 19.30 uur in 'De
Horst', St. Jansstraat, Keijenborg.

De eerste bridge-avond van dit seizoen is op donderdag 4
september 1997.
Tijdens het bridgen wordt er niet gerookt. In de pauze is
er de mogelijkheid om te roken in de bar.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Als u nog niet kunt bridgen, dan kunnen wij voor een cursus
zorgen.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Angelique Hoefsloot, tel. (0575) 46 22 13 of
Hans Dekker, tel. (0575) 5 5 3 9 11

SCHOONMAAK

OPRUIMING

VERNIEUWEN

TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

l
Wij komen het graag
bij u ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers

2O SEPTEMBER IS ER
EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.

De veilingcommissie Vorden
(O575) 55 14 86 (O575) 55 19 61
(0575) 55 16 73 (O575) 55 3O 81

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

HCI Betonindustrie BV, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (GId). Telefoon (0575) 46 81 81.

September... skeelermaand
ledere donderdagavond

skeelerles
van 19.00-20.30 u.

Compleet skeeler-
f rame voor Viking of

Raps-schoen V.a. f 375,-

40% korting op nog
enkele paren Roces fitness

skates model 1996

Bij aanschaf van 1 paar skates
of skeelers

de eerste les gratis

Helmen, beschermmateri-
aal, lagers, wielen, repara-

tie, onderhoud

Speciale skeeler/skate
arrangementen voor bedrij-
ven, verenigingen, families

Officieel dealer van Zandstra, Viking, Roces,

Bauer, Salomon, Rossingnol etc.

Ook uw adres voor:
handboogschieten, mountainbiken,
rolskiën, kanovaren, steppen, etc.

S P O R T EN R E C R E A T l
De skate-, skeeler-, rolski-, schaats- en
langlauf specialist van Oost Nederland

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228



Mevrouw Bargeman 50.000e bezoeker zwembad
Mevrouw Bargeman uit Vorden
werd vrijdagmiddag aangenaam
verrast toen zij de kassa van het
zwembad "In de Dennen" passeerde.
Zij bleek namelijk de 50.000e bezoe-
ker te zijn. Badmeester Martin
Westerik overhandigde haar een
boeket bloemen, terwijl penning-
meester Harry Momberg haar voor
1998 een gratis abonnement aan-
bood. Er werden nog twee boeket-
ten bloemen uitgereikt te weten
een voor mevrouw Fransen uit
Vorden ( 49.999e bezoeker) en een
voor mevrouw Wullink uit Vorden
(50.001ste bezoeker).

Het zag er bij het begin niet naar uit
dat dit seizoen de 50.000e bezoeker ver-
welkomd kon worden. Vanwege de
weersomstandigheden was er geduren-
de een aantal weken zelfs geen "kip" te
zien. Ronduit rampzalige financiële
vooruitzichten. De kentering kwam
half juli en wat nog veel belangrijker
was, het mooie weer zette in toen de
vakanties begonnen.
Begin augustus passeerde de 25.000e
bezoeker de poorten van het bad en
amper drie weken later dus de 50.000e
bezoeker. In elk geval een duidelijk be-
wijs dat de gemeenteraad van Vorden
een paar jaar geleden een wijs besluit
heeft genomen door het zwembad "In
de Dennen" als "basisvoorziening" te
bestempelen. Overigens zal er qua be-
zoekersaantallen geen rekord worden
gebroken. Dat rekord staat nog steeds
op 1995 toen er 62.500 mensen een
duik in het zwembad kwamen nemen.

Het zwembad is nog open tot en met
zondag 31 augustus. Mochten de
weersomstandigheden gunstig blijven
dan kan verlenging van de openstel-
ling tot de mogelijkheden behoren. Dit

zal deze week worden bekeken. Meer
informatie hierover kunt u krijgen aan
de balie van het zwembad en het plaat-
selijke WV-kantoor.

Zwemkampioenschappen
Zaterdagmiddag worden in zwembad
"In de Dennen" de open Vordense
Zwemkampioenschappen gehouden.
In feite kan ieder^m die in het bezit is
van een zwemdUbma "A" aan het
kampioenschap meedoen. Het badper-

soneel heeft een programma opgesteld
dat inhoudt dat de jongens en meisjes
in de leeftijd tot en met tien jaar op
drie afstanden kunnen uitkomen te
weten 25 meter vrije slag, 25 meter
schoolslag en 25 meter rugslag. Voor
de jongens en meisjes van 11 tot en
met 13 jaar dezelfde onderdelen.
Alleen zwemmen zij 50 meter. Voor 14
jaar en ouder bedraagt de J^and voor
rug-, school- en vrije sla^R)0 meter.
Men kan zich nu al opgeven an de kas-

sa van het zwembad.
Voor zaterdagmorgen 30 augustus be-
staat de mogelijkheid een zwemdiplo-
ma te behalen. Officieel is dit de laat-
ste gelegenheid in dit zomerseizoen.
De kans bestaat echter dat het bestuur
van het zwembad besluit het bad in
september nog een aantal dagen open
te houden waardoor nog een keer di-
plomazwemmcn gehouden kan wor-
den. De beslissing valt medio deze
week.

Voormtekening b*>ek
Vorden tijdens de bezetting
In de jaren 1940-1945 werden ook in het dorp Vorden

de airnaar strakker aantrekkende insnoeringen, die

de Duitse overheersing met zich meebracht,

gevoeld. Hoe dat concreet in zijn werk ging en wat

er verder heeft plaatsgevonden, is nu in één heldere,

overzichtelijke samenvatting uit de doeken gedaan

door Robert Ellenkamp in het boek "Vorden tijdens

de bezetting".

Het boek, met de afmetingen van 17 bij 23 cm,

omvat 176 pagina's en 78 foto's/afbeeldingen.

Door de onderstaande bon in te vullen en in te

leveren bij boekhandel Loga, verzekerd u zich van

een exemplaar.

De voorintekenprijs bedraagt f l 19,95.

VÖÖ R l N T ËKE N l N G B ÖlK ~VÖ~RDE N TIJ D E NS~D Ê~ B ËZËTT l N G

Naam :

Adres :

Postcode/Plaats:

Ik wil graag boek(en) bestellen a fl 19,95 en betaal bij aflevering
Deze bon vóór / / oktober inleveren bij boekhandel Loga,
Raadhuisstraat 22 in Vorden.

De bon dient VÓÓR / / OKTOBER ingeleverd
te zijn. Het boek is VERKRIJGBAAR VANAF
WOENSDAG 29 OKTOBER bij boekhandel

Loga. Zonder voorintekening is de prijs fl 27,95.



Verkoop bij inschrijving

Vordenseweg 24, Warnsveld
Eengezinswoning gebouwd 1927, vrijstaande woning in het buitenge-
bied, met tuin in bosrijke omgeving. Indel. beg. gr.: hal, kamer-en-suite
met voorkamer 14m2 en achterkamer 12m2, keuken 11 m2, slaapkamer
6m2, toilet, kelder 6m2, aangebouwde berging 20m2 met vliering, garage
14m2, douche 2m2. Verd.: 2 slaapk. a 10m2, ruime zolder 19m2. Woning
voorzien van C.V. Enig onderhoud noodzakelijk.

Bezichtiging do. 11 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur. Aanvaarding ca. 1
oktober a.s. U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen op maandag 15 september
1997, door vóór 14.00 uur uw formulier in <e leveren op ons kantoor,
Spalstraat 41 te Hengelo (Gld.) (Gunning voorbehouden). Inschrijvingsbiljetten
met informatie zijn verkrijgbaar tijdens de bezichtiging of vanaf 8 september
op het kantoor van de stichting, Spalstraat 41 te Hengelo (Gld.)

DE ACHTERPOORTHE

Spalstraat 41

Postbus 60
7255 ZH Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)464938

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Uitslag 50 vrijkaarten voor
Country Living Fair Vorden
Weekblad Contact geeft in totaal 50 vrijkaarten weg voor de Country
Living Fair die plaats heeft van zondag 31 augustus tot en met donderdag
4 september op de kasteelweide van het gemeentehuis in Vorden. De af-
gelopen dagen werd er ontzettend veel gebruik gemaakt van de bon die
vorige week in weekblad Contact stond. De onderstaande lijst is dan ook
tot stand gekomen door een loting. Over de u^&lag van de trekking kan
niet worden gecorrespondeerd. De vrijkaarten^Bn vanaf woensdag 27 au-
gustus af te halen aan de balie van Drukkerij Weevers.

Uitslag
1. Fam. Sloot, Enzerinckweg 14, Vorden
2. R. Eskes, Deldenseweg 9, Vorden ^t
3. Rachel Woltering, 't Vogelbosje 4, Vorden ̂ ^
4. HJ. Rictman, Bosluüsweg 3, Vierakker
5. A. Rigterink, Het Hoge 86, Vorden
6. Anke Krajenbrink, Het Jebbink 45, Vorden
7. Diseré Tabor, De Doeschot 7, Vorden
8. FJ. Stertefeld, Het Molenblick 4, Vorden
9. J. Regelink, Koekoekstraat 7, Vierakker
10. Ai-ie Dijkman, Hoetinkhof 39, Vorden
11. Christien Stokkink, Hoetinkhof 112, Vorden
12. Gerrie Woltcrs, Heidcpolweg 2, Vorden
13. F. te Lindert, Vordenseweg 15, Barchcm
14. S. Polman, J. Vermeerstraat 36, Zutphen
15. J.L.A. Doornbos, Hackfortselaan 2, Vorden
16. H. Wesselink, Lageweg 3, Lochem
17. Lenie Verhcem, Ruurloseweg 93, Vorden
18. HJ. Pardijs, Wildenborchseweg 7, Vorden
19. M. de Heij, Zutphenscweg 55, Vorden
20. A. Schuciïnk, Bosman, Enzerinckweg 10, Vorden
21. Fam. Elbrink, Het Jebbink 9a, Vorden
22. E. Schmitz-Wessels, Bcrgkappeweg 6, Vorden
23. M. Meulenbeek-ter Maten, Vierakkersestraatwcg 30, Vierakker
24. HJ. Beerning, De Voorneknmp 69, Vorden
25. A. Knoef, Margrietlaan 4, Vorden
26. J. Reukers-Olthof, Almenseweg 44, Vorden
27. Patricia Titus-van Dorsten, Rembrandstraat 5, Zutphen
28. J. Brinkman, Deldenseweg 5, Vorden
29. Mulder, Burgemeester Galleestraat 4, Vorden
30. Wendy Zieverink, Het Wiemelink 19, Vorden
31. H. Weenk, Schuttestraat 12, Vorden
32. Familie Bruins, Ruurloseweg 5, Vorden
33. J. Wentink-Homma, Het Stroo 11, Vorden
34. M. Vruggink, Riethuisweg 4, Vorden
35. H. Hummelink, De Dclle 109, Vorden
36. W.B. Pronk, Ganzcsteeg 4, Vorden
37. J. Wesselink, Hoetinkhof 99, Vorden
38. M. Lichtenberg, Prinses Irenestraat l, Zclhcm
39. M. van Amcrongen, Schuttestraat 12, Vorden
40. Fam. Smeerdijk, Werkscveldweg l, Warnsveld
41. L.H. Wiltink, Schoolhuiswcg 2, Vorden
42. Alic Pcrdok, Hilverinkweg 2, Vorden
43. W. Harms, Het Hoge 14a, Vorden
44. Frankie Tolboom, Komvonderlaan 6, Vorden
45. J. Stoelhorst, De Steege 5, Vorden
46. Martienke Schiphorst, Het Jebbink 10, Vorden
47. Ans Jacobs, Het Heijink 10, Vorden
48. Mevrouw C. Bos, Het Vaarwerk 16, Vorden
49. Fam. B. Schouten, De Stroct 30, Vorden
5Q. R. van Amerongen, Icn Dalessingel 14, Zutphen

Van de fijnproevers

verse Aardbeienvlaai f l 7,50
Vlaaiaanbiedingen van 27-8 t/m 2-9.

Ontdek hoe lekker een vlaai kan zijn.
Ons ruime assortiment

vlaaien fl 10,-
goed voor 8 royale punten

Uw warme bakker
,——
, en

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73

Tevens bezorgen wij uw bestelling thuis

Elke wo^sdagmorgen 5 broden Tl.

Zolang de voorraad strekt.

Tonny Looman wordt nieuwe
schutterskoning Wichmond
Tonny Looman is afgelopen zater-
dag de nieuwe koning geworden
van Wichmond-Vierakker.

De komende week staan er nog diverse
activiteiten op het programma in
Wichmond. Zo wordt op woensdag 27
augustus de jaarlijkse wiclcrronde ge-
houden. Deze wedstrijd begint met een
dikke bandenrace voor de jeugd met
als inzet de Rabocup. Vervolgens zijn
de Veteranen 50+ aan de beurt. Zij rij-
den een wedstrijd over 50 kilometer.
De Wielerronde van Wichmond wordt
afgesloten met een gecombineerde
koers voor cyclosportieven en vetera-
nen. Diverse renners van de wielervcr-
eniging Vierakker-Wichmond zullen
op deze avond van de partij zijn zoals
André Bargeman, Lars Vos en "Good
old" Rudi Peters. Op donderdag 28 au-
gustus is er een feestavond voor de be-
jaarden in het Ludgerusgebouw. Deze
avond wordt georganiseerd door het
bestuur van de Bcjaardensoos en is toe-
gankelijk voor iedereen die zestig jaar
of ouder is en een binding heeft met
Vierakker-Wichmond. Op het program-
ma staat het toneelstuk "Wat een peer-
despul" dat wordt opgevoerd door de
Deldense toneelvereniging.

Kindermiddag
Op vrijdag 29 augustus is er op het
feestterrein in Wichmond een kinder-
middag. De leerlingen van basisschool
De Garvc aan de Dorpsstraat in
Wichmond worden allereerst door de
drumband van muziekvereniging
Jubal bij de school opgehaald.
Vervolgens zullen de kinderen - samen

met hun ouders - naar het feestterrein
lopen. Hier worden de meegebrachte
ballonnen opgelaten en zal voorzitter
Hank Rietman van de Oranjevereni-
ging een woordje tot de kinderen spre-
ken. Er zijn voor de jeugd diverse spe-
len uitgezet, maar ook de draaimolen
zal niet ontbreken. Kinderen van ande-
re basisscholen uit deze regio zijn ook
van harte welkom om op vrijdagmid-
dag mee te doen aan de kinderspelen.
Voor de volwassenen is er kegelen,
ringsteken en trekkersleeën. Nieuw in
het programma is het overbekende
spijker slaan. De vrijdag wordt afgeslo-
ten met een gezellige dansavond met
medewerking van van showorkest
Lyberty.

Optocht
De optocht is elk jaar weer het hoogte-
punt van het Oranjefeest in Vierakker-
Wichmond. Deze optocht heeft plaats
op zaterdag 30 augustus. Na afloop is
er dansen in de feesttent met mede-
werking van dans- en showorkest Never
Mind. Ook 's avonds zal dit orkest weer
het podium beklimmen. Het Oran-
jefeest in Vierakker-Wichmond wordt
op zondag 31 augustus afgesloten met
de traditionele Oranjeloop. De start en
finish is op het terrein van SV Sociï. De
deelnemers kunnen kiezen uit de vijf
en tien kilometer. Na afloop van de
Oranjeloop is er op het terrein van SV
Sociï een spelletjesmiddag voor de
jeugd van 6 tot en met 15 jaar. Ook het
traditionele penalty schieten zal niet
ontbreken, 's Avonds is er weer dansen
in de feesttent. De muzikale omlijsting
van deze avond wordt verzorgd door
dans- en showorkest Never Mind.



ZOMERSE
AANBIEDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

calorie-arm en., goed voor 12 tot 14 royale punten

Frambozen-Bessen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

nu voor maar f

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai

f7,50

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers
gemaakt met verse room en vers fruit en

zonder conserveringsmiddelen.

Achterhoekse Bolussen
met kaneel en suiker

6 voor f 4,75

TIP VAN DE WEEK

Vordense Stoet
'n lekker meergranen brood

van zuivere molenmaling
Puur ambachtelijk en dus een gezonde oase

in deze welvaartswoestijn

dit weekend voor f 2,50

Zie ook onze dagaanbiedtngen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

KWALITEITSVERF
IN KLEUR

Bij buitenverf staat kwaliteit voorop.

Daarom heeft Deco Home diverse professionele

verfsystemen; grondverf en aflak,

die u in 1500 kleuren kunt laten mengen.

Dus kom naar Deco Home wanneer u

voor mooi én vooral goed kiest.

HARMSEN
HOME Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

IK MOOIER WOON

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . ..
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galléestraat 58

YOGA
do. ochtend 9.15 uur en 10.30 uur

Dorpscentrum - Proefles f 12,50

Aanvang 11 september

INLICHTINGEN:
THEO DE GANS (0575) 56 34 56

Wegens vakantie

vanaf maandag 1
tot on met woensdag

1O september.

Zaterdag 3O augustus
om 12.3O uur gesloten

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galléestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

Zaal "de Herberg" te Vorden
Aanvang 19.00 uur. Entree f 2,50
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