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Zwembad "In de Dennen" sloot Voiieybaivereniging DASH
seizoen af met 40.277 bezoekers ***%& nieuwe naam

I-rnst J.in Soniscn met de laatste geslaagden van het seizoen.

Ondanks een matig zwemsei-
zoen, trok het zwem- en rccre-
atiebad "In de Dennen" te Vor-
den 40.277 bezoekers. Toch nog
5.777 bezoekers meer dan bij-
voorbeeld in 1998 toen er ook
sprake was van een slechte zo-
mer. Vorig seizoen waren er
45.720 bezoekers.
Het gemiddelde bezoekersaan-
tal over de voorbije jaren ligt
rond 47.000.

Een zeer goed voorseizoen en een
forse toename van leerlingen voor
de zwemlessen en overige oplei-
dingen in vergelijking tot het vorig
seizoen droegen zeker bij tot een
acceptabel bezoekersaantal.

De attractie als de grote glijbaan
en de verhoogde watertempera-
tuur ( 23 graden Celsius) mogen
ckmrbij zeker niet onvermeld blij-

ven. Zondag 10 september werd
het bad gesloten.

DIPLOMAZWEMMEN
Dit weekend vond tevens voor de
laatste keer het diplomazwem-
men plaats. Voor de A, B en C di-
ploma's zwommen in totaal 22
kandidaten af. Het werd een natte
aangelegenheid want ook "van bo-
ven" veel water! De kandiclaU'ii
slaagden allen. Na afloop werden
er in de cantine 27 diploma's uit-
gereikt, want vijf kandidaten
zwommen af voor nog een zwem-
dïploma.

Voor "A" slaagden: Alette Banse-
ma, Hugo Kornegoor, Gijs Gol-
stein, Febe van Dillen, Jip Groot-
veld, joey van Dijk, Nadja Drop-
pers, Luuk Frankemolle, Fenne
Hulshoff , Jasper Hissink, Nick
Kooistra.
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Voor "B" slaagden: Jeroeri Boog-
aard, Marielle te Riele. Voor "A" en
"B": Safar Mohammed.
Voor "C" slaagden: Tieme Gotink,
Wouter Ringlever, Sabrina Sabovic
en Armina Jahja. Voor "B" en "C"
slaagden: Maaike v.d. Toren, Irvan
Sabovic, Shivan Mohammed en
Dermin Jahja.

Het afgelopen seizoen werd er 5
keer afgezwommen en werden 143
zwem d i pi oma's uitgereikt aan in
totaal 94 kandidaten, waarvan ve-,
len dit seizoen meerdere diplo-
ma's behaalden. Ernst Jan Somsen
was de man die voor de opleiding
zorgde.

Ook de zwemlessen voor A, B en C
en diverse vervolgopleidingen wa-
ren zeer goed bezet. Het gevolg
hiervan was dat het aantal lestij-
den werd uitgebreid. Het opkomst-
percentage, ondanks de vacantics,
was zeer hoog. "Volgend seizoen
gaan we beslist op dezelfde voet
verder met onze zwemlessen en
vervolgopleidingen. We zullen te-
vens bekijken of we voor volwasse-
nen iets kunnen bieden", aldus
Martin Westerik in een korte te
rugblik op het seizoen.

Let op!!
De chemocar

komt
in Vorden

Meer informatie op de
ge m een te pagina.

De Vordense vollcyba Ivoren i j> ing
DASH gaat haar jubileumjaar in
als Pelgrum Makelaars / DASH, De
veertigjarige vereniging sloot een
grote sponsorovereenkomst met
het Vorden.se makelaarsbcdrijf
Pelgrum dat voor de komende drie
jaar haar naam verbonden heeft
aan de vereniging. Voorzitter van
de vereniging Theo ïankink: "Voor
ons komt deze sponsoring precies
op het juiste moment. Na enkele
lastige jaren zitten we helemaal
op de juiste weg: enthousiaste le-
den en trainers, veel jeugdspelers,
alle commissies op orde en een ju-
bileumfeest in het vooruitzicht.
Maar het belangrijkste vind ik nog
dat het vertrouwde ve ren i gings ge-
voel weer helemaal terug is."

Dat laatste was dan ook een van de
belangrijkste redenen voor l'eli;-
rum Makelaars om voor DASH te
kiezen. Makelaar Udo Heij van
Pelgrum Makelaars: "Pelgrum is in
Vorden vooral bekend als make-
laar in agrarisch onroerend goed
en melkquotum. We willen promi-
nenter naar buiten brengen dat
we sinds eenjaar ook de aankoop,
verkoop en taxaties van woningen
verzorgen. Er staan bij ons kantoor
inmiddels al veel gegadigden inge-
schreven die et n woning of boer-
derijtje in of in de omgeving van
Vorden zoeken. Met de sponsoring
van een grote enthousiaste Vor-
dense sportvereniging hopen we
te bereiken, dat bekend wordt dat
wij onafhankelijke woningspecia-
listen zijn; dus bij ons geen verze-
keringen en hypotheken..."

Behalve de naamverbintenis steekt
Pelgrum Makelaars ook het eerste
damesteam geheel in de kleren,
inc lus ief ' trainingspakken en tas-
sen. Dit eerste damesteam degra-
deerde afgelopen seizoen welis-
waar naar de promotieklasse maar
de nieuwe samenstelling met een
gezonde mix van jonge, talentvol-
le en ervaren speelsters denkt vol-
gend jaar goed voor de dag te ko-
men in deze klasse.

De hoogste jeugdtcams gaan ko-
mend seizoen weer tweemaal per
week trainen zodat een gezonde
doorstroom naar de hogere teams
in de toekomst wordt gewaar-
borgd.
De vereniging telt momenteel 6
clainesteams, 4 herenteams, 2 re
creanlenteaius, 4 jeugdteams en
maar liefst 35 mini 's . In het ko-
mend jubileumjaar /.uilen diverse
festiviteiten plaatsvinden om de
veertigste verjaardag van Pelgrum
Makelaars / DASH te vieren.

ZONDAG
17 SEPTEMBER

K.OOP-
ZONDAG
VORDEN

(zie hart van Contact)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBU1.ANCK BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Dieren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 september 10.00 uur ds. A. Hagoort, Startzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 uur ds. D. Westcrncng, viering Avond-
maal; 19.00 uur ds. D. Westerneng, dankzegging Avondmaal,

R.K. kerk Vorden
Zondag 17september 10.00 uur Woord- en Communieviering, m.m.v.
Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zntevdug 16 september 17.00 uur Woord/Communiedienst.
Zondag 17september 10.00 uur liucliLiristieviering.

Weekendwacht pastores
17-18 september H. Jacobs, Keijenborg. telefoon (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
16-17 september dr. Dagevos. Het Vaarwerk l, telefoon 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
\ , i n O'-j.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder

ipi : : ' /unen of een dringende visite aanvragen.

Bij spoedgevallen die n i r i 10! deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
I«7septem6erJJ.deKruijf, -.1(0575) 5533 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaat Ooywhm^kM.'weg 8, tel. K : i
592592.Bezot'kurcndag<?!ijksvaiil5.00-15.45L'ii 18.45 19.30
uur. KiixU;r. if~ctciinsT voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbcwaking en
intensive care dagelijks n .00- 11. 30 uur (na overleg!. Kra.im-
atdelitig 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, Lel. (0570) 63 43 40.

Politie te!. (0575) 55 12 30 (dagen nafht). Alarmnummer 112.
].)[• openingstijden van net 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-
chein. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

Ambulance 112, b.jj.j;. (057ÜJ 63 32 22

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-1 8.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan ie bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 mi r
en 17.15-17,45 uur, Buiten de genoemde tijden kunt u voor

ruccpum bellen aan de voürÜL-ui .

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8. 7021 CL
Zeihem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Rêpar,iiiever/.[iekcn kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag UU en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderlantl 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 u u r pOf dag, iel, . (0575J 51 64 f>'.ï.

t Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure L l-:vi/rs-Jiinscn, l e l . (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel , (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasu-el, tel. (0575! 556908:
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. W V n l i n k , re!- 552492;
Y.Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutpnensrwpg ie, Vorden, tei. (0575)
552129, spreekuur maandag t , 'm vrij r ing 8,30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 1 2 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Briuke, telefoon (0575} 551 2!5f>.

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

Begrafenisdienst melcbctres rel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 1-1.00-17.30 uur. donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vi era kker-Wich mond Openingstijden uit-
leenpost Vterakker/Wicfaniond si. i.uji^'ru.sgc'bouw; dmnk-rd;^;
15.15-16.15 en 19.30-20.30 u u r ; zondag 11.00-12,00 uur .

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maa- i l , ;
t] m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30 " n
uur -

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag.
dinsdag, donderdag, vr i jdag t-i\ /diL-nlrtj,' van 14.00-17.00 uur.
•lL'].(l575-52ü'j:! 't . Info dierenbescherming u-I. 0575^56(168.
Lande! ijk k lach tcnnummer 0900-202 1 2 10.

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

Klachten en [iifonnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur . Oude Bumhuf
55-56, /.utphen, (cl . 10575) 544141. Ovc?ri^e da.iït'n van 9.00-
11. 00 uur bereikbaar onder tel nr. (055) 5414618,

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel, 553405.
Personen a lari nering inïoMdiivniLU; bi j tk' SVVOV.
l . , ' lijedek-je intójaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,

tel. 55 34 05.
HOS l lic/ock Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
C.Vmr.dL1 Vrijwill ige ' l lulpvcrieniny info/aanvraag bij dt- SWOV,
tdLS534ÖS.
Open Tafet iedere dag. Intbrmatit ' bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van dtStidinng Ouderenzorg Vordenj'
Ruurlo , tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man nen
en jnni;ons, hiseksude mannen en lesbische vrouwen. In fo :
voor mannen lloivulosi-wi-H 40. Ruurlo. tel. (0573) 452375 |Wmi);
VOOrvrnmvun (n:i]5| fi83249 (Ru'-Anru'l.

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

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

Eppirik/Ruiterkümp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. 'M. 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
n r. o! 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 o) 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.

• NUTSFLORALIA: School-
jeugd, leveren jullie je stek-
plant nog in. Zie grote adver-
tentie.

• 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. 06-51106955

• Te koop: droog-gekloofd
openhaardhout, tel. 0575-
556723.

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

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

• Te koop: snijmais op stam.
Tel. 0575-525114.

• Alderbastend mooie ka-
lebassen en pompoenen.
Jannie Nijkamp, Lochemse-
weg 10a, Warnsveld, tel. 0575-
521316.

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

• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17,35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Eerste drie les-
sen gratis; 3 x judopak in
bruikleen. Sport- en gezond-
heidsstudio Vorden, Burg. Gal-
leestraat 67a, tel. 0575-554091,
0543-517467

• Te huur gevraagd: vrijstaand
huis (geen zomerhuisje). Voor
vr. alleen 06-5598 2292

• Te koop: stoofperen en aard-
appels. H. Brummelman, Del-
densebroekweg 1, tel. 551576.

• Gezocht: iemand die tegen
een vergoeding kan helpen
met tuinwerkzaamheden.
Van 17 september tot decem-
ber. Tel. 0575-556211.

• Wilt u leren knippen en
naaien of de kneepjes van
het vak leren, dat kan bij:
l. Kroese-Olthof, Het Kerspel
28, Vorden.

• Grote kalebassen en
pompoen en verkoop. Zater-
dag 16 en zondag 17 sep-
tember van 10.00-17.00 uur.
Pomponnerie Tonda Pandana
Martin Spiegelenberg, Oude
Zutphenseweg 5a, Vorden, tel.
0575-551464.

• Te huur in buitenge-
bied Vorden gemeubileerde
woonruimte vanaf 15 oktober
tot 1 mei 2001. Tel. 0575-
556680.

• U kunt elke vrijdagmor-
gen Reurles Huus binnenlo-
pen om rond te kijken, een
praatje te maken en te vragen
naar cursussen en andere ac-
tiviteiten van de KunstKring
Ruurlo. Ook telefonisch
(0573-452075) is informatie
verkrijgbaar.

• NUTSFLORALIA bestaat 75
jaar, u komt toch ook?

• Jolanda Pars begint op
woensdagmiddag 27 septem-
ber met de eerste Tekenkring
voor kinderen, 4 lessen voor
f 42,50. Er zijn nog een paar
plaatsen open. Informatie en
opgaven: (0573) 45 20 75,

• Voor deze maandaanbie-
ding zijn we naar Thailand
geRIJST Wereldwinkel Vor-
den.

• TE KOOP: twee hardhouten
tuindeuren met dubbel glas.
Afm. h. 2.15, hr. 1.60 mtr. Prijs
f 150,-. Tel. 551673.

• TE KOOP: Mercedes 6.09 D
oprijwagen 1991. Nieuwe bak.
Handelsond. Lasbedrijf Lang-
werden, te!. (0575) 55 68 69.

• TE KOOP: enkele kasten
voor schuur of garage. Tegen
elk aann. bod. Tel, 552055 of
551928.

• NOTEN TE KOOP: Zelf ra-
pen. Zaterdag 23 september
van 9 tot 12 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengeto
(G.).

• NUTSFLORALIA: U komt
toch ook op de bloementen-
to on stel l i n g 15, 16 en 17
september in het Dorpscen-
trum Vorden.

De Nationale collecte voor de
Vereniging tot steun aan de

Nierstichting Nederland vindt plaats in
de week van

17 t/m 23 september

Want als het je overkomt
zijn wij er.

De NIERSTICHTING

Perenvlaai

groot

Hl°

Monchouvlaai

klein 11:50

Ze zijn er weer
onze overheerlijke

Roomboter
speculaasjes

Zonnepittenbrood
lekker met zonnepitten

en diverse andere zaden

O50

nu ~

Elke donderdag

A O45
5 broden vanaf | o •

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

een gezonde topper
ALKMENE APPELEN
IVskilo ' • •

veidverse!
BUEEKSELDERU
per stuk

398

198

nieuw! hier scoort u mee!

OLYMPISCHE ZOMER-SALADE

200 gram

wokke K boordevol vitamine

Australische ROERBAKSCHOTEL

400 gram 4U7O

versgesneden ANDUVIE
500 gram 198

KIWI-FRUIT
VITAMINEBOMMETJES!! DE ALLERLEKKERSTE!!

10 i+ 5 gratis) voor ^f V ö

Denk ook eens aan onze heerlijke
STAMPPOTTEN uit eigen keuken!!

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

Aanbiedingen week 37



Je bent een groot wonder,
lief en klein,
waar we heel erg blij
en gelukkig mee zijn.

Willem Bram

Bram is geboren op 5 septem-
ber 2000 om 8.12 uur.

zoon van:
Riek en Els
Lammers-Korenblik

Burg. Vunderinkhof 22
7251 XA Vorden

Bezoek vinden we erg leuk,
maar bel even van tevoren.
Tel. 0575-55 37 05.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje.

Haar naam is

Britney

Zij is geboren op 8 september
2000 om 00.50 uur, weegt
3210 gram en is 50 cm lang.

DG trotse ouders en
broer zijn
Ronald, Miriam en
Bryan Jansen

De Voornekamp 67
7251 VK Vorden
Tel. (0575] 553624

voor uw

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Ktltlt'irvn K:

Vorcien, /.utplicnsovci; J
tdctrxm: 0575-558237
Mfru;dn, KxidluiLssinuil 21
telefoon; 0575-5583-ÏO
Stee n deren. Biirf*. Sniitiiraat 21
telefoon: 0575-558105

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefitc hied! een
unieke en sfeervolle ambiance voor
*• huwelijksplechiigrieid
"• rcceplits en (bniilofLsJ party's
» protluktpresenmks
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bmldstiuis up hel landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10.7211 MA Erfde
Td: (0575) 5 4 5 4 5 4 / 5 1 3520
Fax: (0575)513505
K-mail: huistkvoorMtgiunivmal.nl
wwwJHtisdevoort ni

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

Uit voorraad leverbaar;
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEBVOEDËRHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

ffl

Op vrijdag 22 september 2000 geven
wij

Paul Avink
en
Carolyn Hasselo

elkaar het jawoord om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden. J.

i
U bent van harte welkom op onze *-;
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden

:
Hackforterweg 22, 7234 SH Wichmond

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk be-
danken die, op welke wijze dan ook, ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

AB EN RIEK KNOEF-BULTEN

Margrietlaan 4
l!! 7251 AT Vorden
;!!
| i.- - - - -.- - .•.,- r ...-.-. .- -.-.-,. ..... ..•-..-? ~-~r~.^~ l

;-,.,., ---,-.,,,„,....--, . ., ...... .
....
ij; Langs deze weg willen wij
:J:

H. WEENK en J.H. WEENK-HUURNINK

iedereen hartelijk bedanken die 30 augustus 2000
voor ons in welke vorm ook tol een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

"Weenk"
Schuttestraat 12
7251 MZ Vorden

:̂
 i.ii.i i.i-i:i:i i:i-i-i -. ,„,.,.,,.,..... ......

Soms drong de wereld fel door haar stilte
en was er verdriet om wat was,

maar altijd maar even ...

In haar besef van haar eindigheid maar vol vertrouwen
in de oneindigheid is van ons heengegaan onze lieve,
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDERINA ALBERTA JOHANNA
BESSELING - BERENDS

SINDS 22 MAART 1966 WEDUWE VAN
JOHANNES HENDRIKUS BESSELING

* Loenen (Vel.)
20 september 1914

Vorden:

Vierakker:

Apeldoorn:

Ede:

Enschede:

t Vorden
8 september 2000

B.G.M. Besseling

H.W.M. Besseling t
W.J. Besseling - Buiting

W.A.M. Besseiing
M.J.W. Besseling - Wolters

G.E.M. Meijer - Besseling
M.W.Th. Meijer

EJ.M. Aarnink - Besseling
A.A.I. Aarnink

Klein- en achterkleinkinderen

Graag bedanken wij het personeel van 'De Wehme'
voor de sinds 1996 aan moeder verleende zorg.

Correspondentie-adres:
Het Hoge 14, 7251 XW Vorden

Op dinsdag 12 september om 19.00 uur bent u van
harte welkom bij de avondwake die voor haar wordt
gehouden in de R.K. Christus Koningkerk, Het Jebbink
8 te Vorden.
Daarna is er van 20,00 - 20.30 uur gelegenheid om af-
scheid te nemen in haar kamer (De Delle 11) van ver-
zorgingshuis 'De Wehme', Nieuwstad 32 te Vorden.

Op woensdag 13 september komen
wij om 10.30 uur samen in de St
Willtbrorduskerk, Vierakkersestraat-
weg te Vierakker. Aansluitend volgt
de begrafenis op de R.K. begraaf-
plaats aldaar. Ook daarbij bent u

*;r%>r? yan narte welkom.

Na de begrafenis is er gelegenheid
tot condoleren in het St. Ludgerus-
gebouw, Vlerakkersesstraatweg te
Vierakker.

Deze steaks gaan
voor debiil
^^X^ -̂ ^i f f_~! ï i 9

4 houthakker,

Gebraden gehakt ĵjp33 Italiaanse
gekookte achterhanr pastasalade, wogr.
cornedbeef, n 98
(WO gr. per soort), samen \J^ ̂  Hamlappen,

Runderschnitzel, 9Q8 500gr-
WO gr. jL:***-
Chick- en cheese, "} D C Kaasgehakt,&
100 gr. ^rfrfgSyL""- WO gr.

VlogmanKeurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (U575) 55 13 21

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langere lij-
densweg bespaard is gebleven, delen wij u mee dat
voor ons toch nog onverwacht is overleden onze lieve
vader, schoonvader en opa

HENDRIK LEUNK
WEDUWNAAR VAN WILHELMINA ALBERTA EMPERPOLL

op de leeftijd van 76 jaar.

Frida en Jan Willem

Coba en Hans
Rrchard en Leonie
Renate

Hans en Erna
Marious
Lyzeth

Leo en Janske
Lodewijk
Jessika

Warnsveld, 8 september 2000

Correspondentie-adres: H.J. Leunk
Het Stroo 8, 7251 VB Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dins-
dag 12 september van 18.45 tot 19.15 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Piet Heinstraat 31 te Zutphen.
De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 13
september om 13.00 uur in genoemd uitvaartcentrum.
Voor de dienst is er van 12.30 -12.50 uur ook nog ge-
legenheid om afscheid te nemen. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats, Vordenseweg te Warnsveld. Na de begrafenis
is er eveneens gelegenheid tot condoleren in zaai "de
Boggelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.
Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve dan
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
ons lid mevrouw

M.J.H, van der LIST-BOS

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP - Vrouwen van Nu,
Afdeling Vorden.

Vorden, september 2000.

prolink.nl
Zutphen - Daelrnchem - Winterswijk

Internet Dieniten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleidingen
Cursus Internet basis
(3 avonden)
- start woensdag 20 september
en woensdag 18 oktober

Dagopleidingen
Cursus HTML-basii
- vrijdag 22 september
- vrijdag 20 oktober
- wrijdag 17 november
- dinsdag l 9 decemeber
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 28 september
-woensdag 11 oktober
- donderdag 9 november
~ donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vn;dag 6 oktober
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML'pro
- vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

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

Internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

• l l • UU 1.1 • » •«•

• A •

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email; inlo@prolifilc.nl
Tel: 0575 - 441 3-14

r\ l ̂  i n

J AR M E N
KI N DBR MODE

voor zelfgemaakte
kinderkleding
patronen van ROOS

op bestelling

Anja ten Have
Tel.(0575)467574
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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 D.J. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

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

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

Openingstijden bibliotheek:
{voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12,00 uur.

NFORMATIE-AVOND REGIOTAXI IJSSELSTREEK
19 SEPTEMBER 2OOO OM 1930 UUR IN HET DORPS-
CENTRUM

Een nieuwe vorm van vervoer voor iedereen
Op l oktober 2000 krijgen^ de gemeenten Zutphcn, Warnsveld, Bruni-
men, Gorssel, Lochem en Vorden een nieuwe vorm van vervoer: de Regio-
taxi IJsselstreek. Het vervoer is voor iedereen in deze gemeenten. De Re-
giotaxi brengt iedereen van deur tot deur of naar een bushalte of trein-
station, vanwaar men verder kan reizen met ander vervoer. De voertui-
gen van de Regiotaxi IJsselstreek zijn bovendien toegankelijk voor rol-
stoelen. De chauffeurs helpen de passagiers zo nodig met in- en uitstap-
pen. Het vervoerbedrijf Connexxion gaat het vervoer verzorgen. Con-
nexxion doet dit al in meer regio's.

Collectief vraagafhankelijk vervoer
De "Regiotaxi IJsselstreek" is een vorm van collectief vervoer. Dit betekent
dat de vervoerder ritten kan combineren. U kunt dus samen reizen met
anderen. Vraagafhankelijk betekent dat de Regiotaxi IJsselstreek alleen
rijdt als er vraag is. Als u gebruik wilt maken van de Regiotaxi IJsselstreek
moet u minimaal één uur van te voren bellen om de rit te bespreken.
Wilt u aansluiting op de bus of de trein, dan moet u twee uur van tevo-
ren uw rit reserveren. U krijgt dan de garantie dat u uw aansluiting
haalt. Er is één reserveringsnummer voor de hele regio: 0900 - 8015.

Wat kost de regiotaxi?
De kosten voor een reis met de regiotaxi zijn:
- het basistarief van f 2,-(een instaptarief)
- en f 2,- voor iedere zone die u reist, met een maximum van 5 zones.

Bestaat een rit uit drie zones dan betaalt u het basistarief van f2,- en 3
x f 2,- voor de zones die u reist, in totaal f 8,-.

U bent voordeliger uit als u met meer personen van hetzelfde adres naar
dezelfde bestemming reist en dit met één telefonische reservering meldt.
Hen persoon betaalt dan het volle tarief, de rest betaalt de helft van het
voor hen geldende tarief. Deze korting geldt voor maximaal vier perso-
nen. Kinderen tot vier jaar reizen gratis.
De kosten moet u aan de chauffeur contant betalen, het liefst gepast.

Maakt u gebruik van de Wet voorzieningen gehandicapten en krijgt u
een speciaal vervoerpasje, dan geldt een gereduceerd tarief van 80 cent
nis basistarief en 80 cent voor elke zone die men reist, met een mxim um
van vijf zones.

Waar rijdt de regiotaxi IJsselstreek?
Regiotaxi IJsselstreek rijdt in de gemeenten Zutphen, Brummcn, Warns-
veld, Gorssel, Lochem en Vorden en in een gebied van vier zones om de
ze gemeenten heen. U kunt dus onder andere in de volgende grote plaat-
sen komen: Doetinchem, Arnhem, Apeldoorn. Hengelo (Overijssel) en Al-
melo. U kunt in dit gebied elke gewenste reis maken. Er is echter één be-
langrijke voorwaarde: uw reis moet altijd in één van de zes deelnemen-
de gemeenten beginnen of eindigen. U mag dus bijvoorbeeld wel reizen
van Vorden naar Doetinchem, maar niet van Arnhem naar Doetinchem.
Een andere voorwaarde heeft te maken met de lengte van de reis. U kunt
voor het speciale tarief van ( 2,- per zone maximaal vijf zones reizen. Na
de vijfde zone geldt het normale (duurdere) taxitarief.

Dinsdagavond 19 september: informatiebijeenkomst voor ieder-
een over vervoer voor iedereen in het Dorpscentrum te Vorden.
Dinsdagavond 19 september is er om 19.30 uur een informatie-avond
over de Regiotaxi IJsselstreek. U bent van harte welkom! Connexxion en
het bureau Diepens en Okkema geven een toelichting op deze vorm van
vervoer. Wethouder H. Boogaard houdt een korte inleiding en licht de rol
van de gemeente toe.

Vanzelfsprekend mag u zovee! vragen stellen als u wilt.

De Regiotaxi IJsselstreek in het kort.

- Regiotaxi IJsselstreek rijdt vanaf l oktober elke dag van 's mor-
gens 06.00 uur tot 's nachts 24.00 uur.

- U reserveert een rit door tenminste één uur voor vertrek te bellen
naar nummer: 0900 - 8015

- Wilt u overstappen op trein of bus: dan belt u twee uur van tevo-
ren om de rit te bestellen.

- Bij het reserveren van een rit moet u doorgeven hoe laat en waar
u moet worden opgehaald, hoeveel personen er reizen en waar u
naar toe moet.

- De centralist spreekt met u af hoe laat u wordt opgehaald en wat
de rit kost.

- De Regiotaxi kan tien minuten voor of tien minuten na de afge-
sproken tijd komen.

- U betaalt contant (het liefst gepast) aan de chauffeur. Strippen-
kaarten, abonnementen en OV-jaarkaarten zijn niet geldig.

AMPIOENSRIT VAMC DE GRAAESCIIAPRIJDERS

Burgemeester en wethouders ontvingen een verzoek van de Vordense Au-
to- en Motor Club "De Graafschaprijders" om vergunning voor een Kam-
pioensrit op 24 en 25 november 2000.

Op de behandeling van dit verzoek passen burgemeester en wethouders
tle openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht toe.

Van 14 september tot en met 12 oktober 2000 liggen de aanvraag en de
ontwcrp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Ko-
pieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. In-
zage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze perio-
de hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikkmg naar vo-
ren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en wethouders bij
de definitieve beslissing.

'

ERBETERING VAN INZAMELRESULTAAT VAN
OUD PAPIER

komt ten goede aan Vordense verenigingen en burgers
Vordense verenigingen zamelen al jarenlang actief huis-aan-huis papier
in, maar ook op een aantal punten in het dorp kunt u het papier inleve-
ren. De resultaten van de papierinzameling zijn in vergelijking met an-
dere gemeenten positief. De landelijke doelstelling halen we in Vorden
echter nog niet.

Met het scheiden van oud papier kunnen we geld besparen. Afvoer van
oud papier in de grijze container kost veel geld. Het gescheiden inzame-
len van oud paier is natuurlijk goed voorhet milieu, want het kan wor-
den hergebruikt.
De gemeente heeft overleg gevoerd met de papierinzamclcnde vereni-
gingen om nog meer oud papier in te zamelen. Er zijn afspraken ge-
maakt over:

- de inzet van een kraakperswagen door het Vordcns Mannenkoor in de
kern van Vorden;

- een garantiesubsidie van 5 cent per kilo;
- de verenigingen, die niet deelnemen aan de kraakperswagen. komen

in aanmerking voor een extra bonus als (totaal) een verbeterd inza-
mclresultaat wordt bereikt;

- een jaar na inwerking treding van het systeem vindt evaluatie plaats.

De (financiële) afspraken met de verenigingen hebben burgemeester en
wethouders vertaald in een subsidieregeling. De ontwerp-regeling ligt
voor inspraak ter inzage van l september tot l oktober 2000. Ge-
durende die termijn kunt u uw zienswijze aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken. Op 31 oktober worden de naar aanlei-
ding van de inspraak al dan niet gewijzigde voorstellen opnieuw in het
college van burgemeester en wethouders besproken. Op 15 november ad-
viseert de commissie voor milieu over de subsidieregeling en op 28 no-
vember 2000 ligt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

' OUWEN BEDRIJFSRUIMTE MET KAN7VREN
NETWERKWEG1 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 3, lid 3.5.4 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werk-
veld-Oost" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsruim-
te met kantoren aan de Netwerkweg 1. Toegestaan zijn gebouwen met
een goothoogte van 4 meter en een bebouwingshoogte van 9 meter.
De bedrijfsruimte en het kantoorgedeelte worden respectievelijk 6,3 en 8
meter hoog, waarbij de goothoogte tevens de bebouwingshoogte is.
Deze vrijstelling maakt het bouwen met de hogere goothoogte mogelijk.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 14 september tot en met woensdag 11 oktober 2000 ter in-
zage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schrifte-
lijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

E WETHOUDER EN HEI MILIEU

In de gemeente Vorden gaat volgende week een EcoTeam van start. In to-
taal hebben zich negen huishoudens aangemeld voor dit project. Onder
leiding van coördinator Elske Blauw werken de deelnemers aan een
duurzaam huishouden. Hn dat is niet alleen goed voor het milieu maar
ook goed voor de portemonnee. Op jaarbasis kan dit al snel enkele hon-
derden guldens opleveren.



Alle deelnemers hebben inmiddels een werkmap ontvangen met daarin
praktische tips hoe ze hun gedrag en gewoontes kunnen veranderen. Al-
les komt aan bod: afval, water, gas, elektriciteit en vervoer. Het project
duurt zeven maanden en de deelnemers komen één keer per maand bij
elkaar. Op de foto ziet u wethouder Henk Boogaard die thuis de meters-
tand opneemt. In zijn vorige baan was wethouder Boogaard direct be-
trokken bij het opzetten van enkele EcoTeams in het westen van het land.
Het zuinig omgaan met zaken als water, gas en elektriciteit is de familie
Boogaard dan ook niet vreemd!

J^ V ERGROTEN BANKGEBOUW ZUTPHENSEWEG 26
TEVORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 8.8 sub a) vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan "Vorden Centrum & Oost 1994" voor het vergroten van een bankge-
bouw op het perceel Zutphenseweg 26 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 14 september tot en met woensdag 11 oktober 2000, ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

GRESSIEF GEDRAG IN HET VERKEER

Wegen zijn vaak net als een rumoerig café, een drukke markt in de stad
of een overvol stadion. Stuk voor stuk plaatsen waar mensen makkelijk
uit de band kunnen springen. In de drukte van het verkeer verliest men
al gauw het besef dat men deel uitmaakt van een geordende, aan regels
gebonden en controlerende maatschappij.

Agressie onder automobilisten neemt toe als de chauffeur in de massa
opgaat of als er geen sociale controle wordt ervaren. In tegenstelling tot
de verwachting blijft in een file, toch een duidelijke bron van irritatie,
agressief gedrag vaak achterwege. Een verklaring hiervoor is de zichtba-
re aanwezigheid van anderen. Daarentegen zorgen onverwachte
manoeuvres van anderen, oponthoud en zorgen over thuis en het werk
wel vaak voor ergernissen die kunnen leiden tot agressief gedrag. Agres-
sief gedrag heeft dus onder andere te maken met hoe iemand zich voelt.
Ruim een derde van de weggebruikers wordt regelmatig met agressief rij-
gedrag geconfronteerd. Belangrijk is om niet zelf agressief te reageren op
agressief rijgedrag van andere weggebruikers. Ook meer tijd uittrekken
voor een rit en begrip hebben voor het feit dat niet iedereen zo rijdt als
u dat doet, is belangrijk. Hiermee kunt u voorkomen dat ü degene bent
die door agressief rijgedrag uzelf en anderen in gevaar brengt.

/vwM&TEUBEHBBR/AIGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake intrekking vergunningen
(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuurs-
recht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 15 september tot en met 26 oktober 2000, ter
inzage het besluit tot intrekking van de aan de heer M.J. Huurnink, Koe-
koekstraat 2, 7233 PB Vierakkcr, op 28 december 1981 verleende vergun-
ning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F. nummer 698, adres
inrichting: Koekoekstraat 2 te Vierakker.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning ambtshalve in, omdat vanaf 1993 be-
drijfsmatig geen dieren meer zijn gehouden.

Eveneens ligt ter op dezelfde plaatsen en gedurende dezelfde tijden ter
inzage het besluit tot intrekking van de aan de heer J, Stom (voorheen de
heer G. Berendsen), van Lennepweg 8, 7251 JM Vorden, op 9 december
1987 verleende oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K, nummer 340, adres inrichting: van Lennepweg 8 te Vor-
den,

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning ambtshalve in omdat het grootste deel van de stallen is gesloopt of verbouwd
voor andere doeleinden en bedrijfsmatig geen dieren meer worden gehouden.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 27 oktober 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de te r inzage legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be-
slist.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 |doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

1OUWAANVRAGEN
m

plaats aanvrager

Nieuwstad 14 F.H. Rötgers

Nijhmdweg 3 L.M. Langwerden

Nijlandweg 3 LM. Langwerden

Molenweg 41 G.W.N. Garritsen

Biesterveld 53 H.W. Olthaar

Schoolstraat 17 Vereniging voor
Protestants Chrisielijk
Onderwijs te Vorden

Raadhuisstr. 22 O.M.F.X. Rondeel

inhoud

verbouwen winkelgedeelte tot-
woninggedeelte

plaatsen stacaravan

inpandig vergroten woning

vergroten woning

bouwen bergruimte

herbouwen garage/bergruimte

bouwen bergruimte

datum ontvangst

24-08-2000

2S08-2000

28-08-2000

28-08-2000

30-08-2000

31-08-2000

01-09-2000

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

bouwen

Plaats

Het Hoge 36 Vereniging voor
Protestants Christelijk
Onderwijs te Vorden

Baron van der J.D. Bouwmeister
Heijdenlaan 22

Meldingen bouwen

inhoud

bouwen noodlokaal met hal

bouwen bergruimte

Mispelkampdijk l

Aanleggen

plaats

Vierakke reestraat weg ongenummerd
(300 meter ten noordwesten van nr. 25}

A.G. Velhorst

aanvrager

H.W. Eskes

vn i s rel l mg

bestemming

hoogte

inhoud

bouwen bergruimte

iiihoud

aanleggen toegangsweg

De Algemene wet bestu u re recht 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.

230 deelnemers
Herfsttoertocht
De Vordense Rijwiel-en toerclub
"De Achtkastelcnrijders" trof het
zondag tijdens de traditionele
Herfsttoertocht. Ideale weersom-
standigheden en een flinke deel-
name. In totaal gingen zondag-
morgen bij "De Herberg" te Vor-
den 230 deelnemers van start. Zij
konden kiezen uit twee afstanden,
hetzij 40, hetzij 100 kilometer.

Voor de deelnemers aan de tocht
van 40 kilometer was een route
richting Zelhem. Hal Ie en de Veld-
hoek uitgestippeld. De tocht van
100 kilometer voerde de deelne-
mers via Slangenburg, Sinderen,
Voorst, Dinxperlo, langs de Duitse
grens weer terug naar Vorden. Be-
halve nog wat activiteiten voor de
leden zelf, organiseert "De Acht-
kastelenrijders" op zondag 17 de-
cember een veld toertocht, de laat-
ste rit in het jaar 2000.

Interchrist
Komende vrijdagavond 15 septem-
ber is het zover: zanggroep In-
terchrist begint aan een nieuw sei-
zoen. En niet zomaar een nieuw
seizoen, want er is een nieuwe di-
rigent. Onder leiding van Piet
Piersma wil het koor zich meer op
gospelmuziek gaan richten. Ook
hoopt Interchrist dat er dit jaar
veel nieuwe, enthousiaste leden
bijkomen, zodat het wat meer vo-
lume krijgt. Hiervoor ziin naast
zangers en zangeressen, tevens
muzikanten nodig. Vooral iemand
die het koor kan begeleiden op
een keyboard is van harte welkom.
Interchrist is een interkerkelijk
koor dat meewerkt aan kerkdien-
sten, zingt in instellingen en regel-
matig een concert geeft. In het al-
gemeen wordt er vierstemmig ge-
zongen. De leeftijd van de leden
loopt uiteen van 13 tot 54. Zang-
groep Interchrist stort zich vol en-
thousiasme in het avontuur en
hoopt ook op jouw stem. Wil je
meer weten, bel dan: 0575-553916.

Duisternis op
Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten
organiseert op woensdag 13 sep-
tember op landgoed Hackfort een
thema-avond over Duisternis. De
avond begint met een dialezing
over het thema, waarna een excur-
sie volgt over het landgoed. De
avond wordt afgesloten bij het kas-
teeL Deelname is gratis voor leden
van Natuurmonumenten. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Deelne-
mers wordt aangeraden om laar-
zen te dragen.

DIALEZING
De heer R. van Zuten, als vrijwilli-
ger verbonden aan Jvlatuurmonu*
mentcn, verzorgt een dialezing
over duisternis. Daarbij gaat hij in
op de problematiek die speelt
rond het behoud van de duister-
nis. Tevens vertelt hij over de aan-
passingen die nachtdieren hebben
ontwikkeld om te kunnen overle-
ven in het duister.

LAARZEN
De excursie zal deels in het donker
plaatsvinden, hoewel de volle
maan deze avond voor enige na-
tuurlijke verlichting kan zorgen.
De heer Van Zuten en deskundige
boswachters begeleiden de excur-
sie en gaan in op het thema en de
eerdere lezing. Het dragen van
laarzen wordt aanbevolen omdat
modder en plassen in het donker
niet te zien zullen zijn. Zaklampen
zijn deze avond niet welkom!

Fietstocht
Kranenburgs
Belang
Zondagmiddag was er door enkele
bestu u releden een Reisroute uit-
gezet. Een redelijk aantal deelne-
mers kon genieten van een mooie
tocht en met prima weer. Vanaf
Pannenkoekrestaurant ging men
via mooie omweggetjes en paden
naar Wichmond.m waar bij cam-

ping 'de Kleine Steege' de pauze
werd gehouden.

Onderweg was er voor ieder nog
een appeltje voor de dorst van
groentenvakman Huitink. Terug
ging men via Delden weer naar
Kranenburg, waar bij het Pannen-
koekrestaurant nog een gezellig
samenzijn was.

Duivensport

VLUCHT NIVELLES VOOR
EYKELKAMP
De uitgestelde wedvlucht van de
P.V. Vorden vanaf Nivelles over een
afstand van 220 kilometer is een
duidelijke overwinninbg gewor-
den voor H. Eykelkamp. De uitsla-
gen waren als volgt: H. Eykelkamp
1,11,13,14,15, 16; J. Meyer2, 5.9,
18,19; A en A Winkels 3, 4, 6, 7, 8,
10,12; C. Bruinsma 17, 20.



Spectaculaire autocross
op Kappenbulten in Halle
De Halse Motor en Auto-clüb
"Halmac" sluit zondag 17 sep-
tember het seizoen af met de
traditionele spectaculaire auto-
cross op het Grand Prix-circuit
"de Kappenbulten" in Halle.
Een trekker van formaat, getui-
ge de vele toeschouwers die de
afgelopen jaren de capriolen
van d enaar schatting 100 auto-
coureurs op het bomenrijke
parcours wilden aanschouwen.

Uiteraard geldt de nieuwe spring-
schans die op het startterrein uit-
komt, als een enorme uitdaging
en als scherprechter voor de auto-
crossers die om de titels in de di-
verse klassen van de Stichting Au-
tosport Oost-Nederland strijden.
Rijdere en toeschowuers kijken er
al lijden reikhalzend naar uit: de
jaarlijkse autocross op het van ori-
gine motorcrosscircuit "de Kap-
penbulten". De brede zandbaan
van de Halmac staat te boek als
een uitdaging van formaat voor ie-
dere autocrosser. De haakse boch-

ten en de springschans vormen
voor de autocrosscrs ongewone
uitdagingen die uiteraard tot spec-
taculaire situaties leiden. Onge-
meen hard gaat het er ondanks de
vele hindernissen, in de Superklas-
se aan toe.

Dat de stuurmanskunst bij tijd en
wijle niet toereikend is om de hin-
dernissen in het circuit fatsoenlijk
te kunnen nemen, maakt van de
klasse voor de regionale rijders
een bijzonder spectakel. De rijders
in de opgeknapte Volkswagens en
Opeis en andere standaard auto's
maken er doorgaans een sensatio-
nele wedstrijd van.
De ongekende populariteit van het
circuit in Halle bij de autocrossers
blijkt we! uit het feit dat er een li-
miet aan het aantal deelnemers in
de klasse regionale rijders moest
worden gesteld. De tientallen se-
ries beginnen zondagmorgen 17
september en de finales worden
aan het eind van de middag ver-
wacht.

Nationale Collecteweek Nierstichting:

Nierdialyse, het laatje
nooit los
Ruim 70.000 vrijwilligers gaan
in de derde week van septem-
ber weer op pad voor de Natio-
nale Collecte van de Nierstich-
ting. In 2OOO is het thema van
de collecte 'Nierdialyse, het laat
je nooit los'. Want ook op de da-
gen dat nierpatiënten niet hoe-
ven te dialyseren, zijn ze er toch
mee bezig.

Hun leven is er volledig op inge-
richt, alles moet er voor wijken.
Aan het begin van de collecte-
week, op zondagavond 17 septem-
ber. Ril 4, komt de Nierstichting
in RTL Dossier met 'Over Win-
naars', tien TV-programma waarin
vier jonge nierpatienten een in-
drukwekkende ontmoeting heb-
ben met Nierstichting ambassa-
deur en zwemkampioen Pieter
van den Hoogcnband en vertellen
over hun leven en dromen, De
Nierstichting wil nierpatiénten zo-
veel mogelijk helpen en bijstaan.
Dat kost geld, veel geld.

Daarom komen de collectanLen in
de week van 17 tot 24 september
weer langs de deur, voor een vrij-
willige bijdrage.
Bij meer den 40.000 mensen wer-
ken de nieren slecht en bij duizen-
den patiënten helemaal niet meer.
Zij moeten, om in leven te blijven,
dialyseren: een intensieve en be-
lastende behandeling. Elk jaar
weer komen er ruim 1.400 dialyse-
patiënten bij die deze zware be-
handeling moeten ondergaan. De
Nierstichting trekt zich het lot van
nierpatienten aan en helpt. Met
onderzoek naar verbetering van
dialyse- en transplantatiemogelijk-
heden. Zodat nierziekten beter be-
handeld kunnen worden.
Ze financiert speciale program-
ma's die bijdragen aan een beter
leven voor nierpatienten. Daar-
naast werkt de Nierstichting aan
uitbreiding van het aantal nier-
transplantaties en geeft ze voor-
lichting over het belang van or-
gaandonatie.

Achterhoekse Start in Langerak
De tweede ronde van de onder-
nemingsplannenwedstrijd "De
Achterhoekse Start" wordt
woensdag 13 september gehou-
den in "Zaal Veldhoen" te Lan-
gerak. De IG&D biedt die avond
gastvrij onderdak aan de jury,
de kandidaten en eventuele be-
langstellenden.

De bijeenkomst in langerak is de
tweede in een reeks van vier. De
derde en laatste voorronde is op 26
oktober in "Hotel Frcrikshof" te
Winterswijk. De finale wordt ge-
houden op 23 november in "de
Radstake" te Varsseveld.
In de Achterhoekse Start draait
het om de kwaliteit van de onder-
nemingsplannen van startende,
Achterhoekse ondernemers. Een
deskundige jury - bestaande uit
Jan van den Hout (Lovink Terbog
BV), Herman Hulshof (Hulshof
Leerfabriek Lichtenvoorde) en
voorzitter Anjo Joldcrsma (Kramp
Groep Varsseveld) - onderwerpt de
kandidaten na hun presentatie
aan een grondig, maar tegelijker-
tijd lichtvoetig "onderzoek".

Voor deze eerste voorronde zijn de
volgend eAchterhoekse onderne-
mers genomineerd:

- Den Tappen, dhr. Leemkuil uit
Winterswijk

- Bonman Bedrijfsartikelen, dhr.
Bonman uit Doeünchem

- Twins Hair & Beauty, mevr.
Leurs uit Doetinchem

De Achterhoekse Start wordt voor
de derde keer gehouden. Voor de
tweede maal zoeken de initiatief-
nemers aansluiting bij plaatselijke
industriële kringen, nadat dit vo-
rig jaar als bijzonder positief werd
ervaren. In Doeünchem wordt bij
de organisatie van de voorrondes
nauw samengeerkt met IG&D, in
Vordcn met de Gelderse Business-
club en in Winterswijk met de
OWTN.
De winnaar van de voorronde van
De Achterhoekse Start gaat naar
huis met f2.000,- in contanten en
maakt in de finale op 28 oktober
kans op nog eens f 10.000,-. De
twee overige finalisten winnen
f2.500,-.
De Achterhoekse Start is een ini-
tiatief van Randstad Uitzendbu-
reau, ABN AMRO, BDO Walge-
moed CampsObers Accountants &
Adviseurs, Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland, Smalbraak
Notarissen, Deloitte & Touche, De
Jonge Peters Remmelink Advoca-
ten en TVA Mediaproducties.
Voor meer informatie over de Ach-
terhoekse Start kan men zich rich-
ten tot één van de betrokken orga-
nisaties.

Lansink-Bluïminck haalt Ie prijs met hun wagen "Te Pakken"

Schitterend bloemencorso
Lichtenvoorde

Vlak voor het corso van start ging
kwam de zon door en dit zorgde
ervoor dat het massaal toege-
stroomde publiek optimaal van de
prachtige wagens kon genieten. Al
jaren is het niveau zo hoog dat ie-
dereen verwacht dat het toppunt
nu wel bereikt zal zijn, maar dit
jaar bleek dat het toch nog weer
beter kon.
Door de enorme publiciteit die
voorafging aan het corso was de
publieke belangstelling weer zeer
groot. Veel mensen kwamen van
heinde en verre om toch eens te
zien waar men zo lovend over
praat. Dat men veel bewondering

had voor de 23 grote en de 35 klei-
ne wagens bleek wel uit de vele en-
thousiaste reacties. Niet alleen de
corsowagens oogstten veel bewon-
dering maar ook de vele muziek-
groepen die meeliepen. De trend
om met figuratie te werken breidt
zich steeds verder uit: een groep
had een heuse barbier meelopen
die ervoor zorgde dat diverse he-
ren uit het publiek er tijdens de
kermis gladgeschoren bijlopen,
terwijl een andere groep zelfs de
wagen zodanig gebouwd had dat
er een heus orkest op kon spelen
tijdens de optocht.
De jury had dit jaar dan ook weer

een vreselijk moeilijke klus om uit
al deze prachtige wagens een te-
rechte winnaar te kiezen. Tussen
de nummers l, 2 en 3 zit maar 56
punten verschil en dat toont maar
weer dat er kwalitatief erg weinig
verschil tussen zit. Ook bij de klei-
ne wagens zaten dit jaar weer
prachtige ideeën bij en dat belooft
heel wat voor de toekomst. Het
corsocomité heeft dit jaar weer
erg veel zorg besteed aan de muzi-
kale omlijsting: in totaal 11 korp-
sen!
Men kon dit jaar dus met recht
spreken van een swingende op-
tocht.

Expositie in molen op
landgoed Hackfort

Ter gelegenheid van het 30O-ja-
rig bestaan van de watermolen
op het landgoed Hackfort te
Vordert, is in de molen een ex-
positie ingericht van vijf jonge
kunstenaars.

De expositie is getiteld "luiwerk",
genoemd naar de hijsinrichting
van de molen. Er is werk te zien
van Marielle de Engelsman, Merijn
Knippers, Floor de Koninck, Jaco-
mijn Schcllevis en John Brandsen.

De kunstenaars zitten thans in
hun examenjaar van de kunst-aka-
demie Enschede/Den Haag. Er is
gevarieerd werk te bewonderen in
en om de molen, met onder ande-
re beeldhouwwerken en foto's. De
watermolen is gelegen in een met
legendes en mythes overladen om-
geving, wat weer de inspiratie is
geweest voor het "gezicht geven"
aan de tentoongestelde werken.
Gedurende de expositie maalt de
molen gewoon haar graan, zodat

tijdens de rondgang alle zintuigen
geprikkeld raken. Ken unieke inte-
gratie van kunst, cultuur en na-
tuur.
De expositie duurt van 17 septem-
ber tot en met l oktober is is van 's
morgens tot in de namiddag geo-
pend, in de weekeinden en op de
woensdagen en voor andere dagen
op afspraak (John Brandsen. tel.
0575-551442). Gewoonlijk is de mo-
len iedere zaterdag van 's morgens
tot in de namiddag geopend.



meer dan
80

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vonk-n.

') Tel.(0575)552749

'L,:' <J>~ - —• ' „. „r " .w ^- \'J

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

Monuta tf
Uitvaartverzorging en -verzekering

•••••••i

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

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f_

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

«986

Café Uenk
Nieuwstad 13 «Tel. 0575-551363

OPENINGS- EN SLUITINGSTIJDEN

Maandag 16.00 uur tot 01.00 uur
Dinsdag 16.00 uur tot 01.00 uur

Woensdag De gehele dag gesloten
Donderdag 16.00 uur tot 01.00 uur

Vrijdag 16.00 uur tot 02.00 uur
Zaterdag 12.00 uur tot 02.00 uur
Zondag 11,00 uur tot 24.00 uur

Vanwege de Biljart Competitie zijn wij vanaf
6 september t/m 28 maart op woensdag

vanaf 16.00 uur GEOPEND

TOONENYVONNE

HARMONICADAG
Zondag 17 september 2000

Aanvang 11.00 uur. Finale 17.00 uur.

Inl. (0575) 46 18 45 of (0314) 33 50 25

bodega

Dorpsstraat 34 - Vorden • Tel. (0575) 55 17 70

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Induatrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NilV-^LAN^E V:RtMGING
VAN' ONDERNEMERS IN1 HET
CAROSSERIEBEDRUF

GEVRAAGD
Zelfstandige hulp
voor het schoonmaken van twee

gastenhuizen voor de vrijdag en/of
maandag (van 11.00-15.00 uur).

Bellen tussen 18.00-19.00 uur.
Mevr. L. Hondelink

Schuttestraat, Vorden, tel. (0575) 46 74 41

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

VAN
DER«Ml D

•V
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDËN - Poslbus 37 - hef Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

VLAAI VAN DE WEEK:
Speculaasvlaai f 10,-

* * * * *

We zijn er weer!!!
Roomboterspeculaasjes

f5,25
per 250 gram

* * * * *

Kruidnotencake
16,50

Ooipsitraat 11 Vofden telefoon 551373

MAISTAXATIE 2000
VORDEN e/o

Opgeven bij:
H. Havekes

tel. (0575) 554050

Warnsveld:
H. v. Gijtenbeek

tel. (0575) 431695

Aardappelrooier
Amac D2 stortbak
Visser, aardappel-

aanaardfrees,
aardappelpoter,

acrobaat.

Klein Starink
Hoogstraat 32

Toldijk
Tel (0575) 45 15 27

Huur
Mister S team

en reinig ictf uw vloerbedekking o(
[jr'iiikitel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister S team is te huilt bij:

HELMINK
meubelen

Vorden * Zutpbenseweg 24
Tel. (0575)55 1514

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEb.v.
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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



KOOPZONDAG

Zondag 17 september 12.00-17,00 uur
De Vordense Ondernemersvereniging organiseert op

zondag 17 september van 12.00-17.00 uur de KOOPZONDAG.
Onderstaande bedrijven nemen hieraan deel.

N

1. KETTELERIJ
2. FREEWHEEL
3. FASHION CORNER
4. HELMINK
5. BLEUMINKTWEEWIELERS
6. SUETERS
7. MD MEUBELEN
8. TUUNTE FASHION
9. HORLINGS OPTIEK

10. VISSER MODE
11. ETOS
12. WEULEN KRANENBARG
13. DROGISTERIJ TEN KATE
14. SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15. KLUVERS VORDEN
16. GIESSEN SCHOENMODE
17. ELBRINKBLOEMSIERKUNST
18. POLMAN WOONINRICHTING
19. DAVORTA BLOEMEN
20. BOSVELT BANKETBAKKERIJ/CHOCOLATERIE
21. BARENDSEN FIXET

Ook de Vordense
horeca-ondernemers
verwelkomen u graag

o

* Pannenkoekhuis Kranenburg

* Pannenkoekhuis De Vordense Pan

* Café Uenk

* Restaurant de Rotonde

* Café-Restaurant t Wapen van t Medler

* Asya Restaurant

* Hotel Bakker

* Kwalitaria de Buurman

* Bodega 't Pantoffeltje

* Café Restaurant De Herberg

* Kerkepad IJssalon



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

GOOI GIRLS
19?5D-ZINE shirt

D-ZINE
week 37-00
aanbiedingen
geldig t/m
24 september lange mouw met bies

mt. 128- 176

D-ZIN E gilet
gestept mt. 128-176
van 39,95 voor:

D-ZINE: rok
lang model
gestept
mt. 128-176

modekoopje
CITY LIFE
spencer
ajour mt. S -EL
van 29,95 voor:

CITY LIFE
shirt
lange mouw
katoen/lycra
mt. S/EL
van 19,95 nu:

CITY LIFE
broek
stretch
mt. 38 - 46
van 49,95
voor:

F A S H I O N

Make-up
demonstratie
Zondag 17 september

Reserveer tijdig

^ i
-tOSBARGNDSÊN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

RAYMOND WEIL
GENEVE

• '^ 'ƒ - . - / • "
.•F

•

•

celebrate the moment

o
u_
h-
cc
UJ
o

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACTCl f lT IFLCAATHOUDEFl

m
ISO 9002

WEEVER8
VORDEN - TEL 0575 651010. FAX 5510BO, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 72DO AA

het échte plaatselijke
weekblad



5 K AT E-WEEK bij fne-wheel
Zutphenseweg 8 - Vorden, tel. 0575 - 55 42 28

Zondag 17 september t/m zondag 24 september

Free-wheel maakt ruimte voor het schaatsseizoen
spectaculaire aanbiedingen!

Topmerken skates en skeelers
Bauer NU Nederlands kampioen

Martin Rietman
329,-
349,-
399,-

In deze week 10% korting
bij boeking van een groepsarrangement

m-

K2 Nu
249,-

339,-
429,-

klap-skate
699, 599,-

Losse skeelerframes v.a. 349,- (incl. wielen en lagers).
40 paar gebruikte skates/skeelers/schaatsen uit de
verhuur half jaar oud.

Tot 40% korting
op o.a. skeelerkleding

Salomon

449r

Spin

3 on
JU J,

Nu
289,-
319,-
409,-
599,-

239,-
299,-

Jaarlijkse afsluiting van het skeelerseizoen
op zondag 24 september a.s.
Pannenkoekentocht; geschikt voor iedereen!
Afstanden 20, 30 en 50 km.
Start om 10.00 uur vanaf de winkel aan de
Zutphenseweg 8.

rijdt ook op RAPS skeelers
(even bellen met de sponsor „.)

Skeeler Ultrawheels
van 549,- voor 469,"

Skeeler Bauer
van 499,-voor 449,-

Zondag a.s. open van 12.00 tot 17.00 uur

Op zoek naar de nieuwste woontrends?
Kijk eerst even bij Helmink Meubelen!

H e l ni i n k
volgt cl c

n i e u w s t e
w o o n t r e n d s

op de voet.

Met t iental len

w o o n i d e e ë n ,

van modern tot

klass iek . En een

enorme keus in

w o n i n g t c x l i t -1.
Ook de afdeling

s l a a p c o m f o r t

b iedt een r i an te

keus in diverse

s l a a p s y s t e m e n ,

ma t r a s sen en bed-

l innen. De mooiste

woont rends v indt u

elk seizoen weer bij

H r l ni i 11 k M e u b e l en.

£. l t, V, \f III B U

Ken ruime aillt-clit' tauk'iiils voor
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HELMINK
meubelen

Openingstijden:
Mciundag van 13.3Ü - 18,00 uur

IK. I/m vnj. 09.00 - 13 JO en i4JO -18.00 uur.
l ; ' . ' ' . ' i iT ind küopavond tot 21.00 uur

i;.; in Vorden van 09.00 - 16,00
L 1 1 SftflO - 1 ; i ' ! , ' taai

www.helminkmeubelen.nl

i n t e r i e u r s

DRIE DAGEN DESIGN

OPRUIMING
Alle opruim ingsartikelen staan in onze winkel en

zijn vanaf zaterdag 9 september gemerkt.

s e p t e m b e r
Openingstijden, vr 9,00-21.00 uur za 9-00-17.00 uur IQ 11,00 - 17.00 uur

Oplopende korting vanaf 40%
op vrijdag, in het weekend meer!

Meubelen, verlichting, karpetten, kunstart!kelen
van onder meer de volgende merken:

Leolux. Casteljjn, B&B. Ligne Roset, Label. Gelderland, Artifort.

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorüen • T 0575-5513U • F 0575-553580

Omdat

gelijk Zijn

Brillen inclusief glazen vanaf f 98,-
Contactlenzen inclusief vloeistof vanaf 1 250,-
Gratis oogdrukmeting

niet

OP ALLE ZONNEBRILLEN
VAN 10 TOT 50% KORTING

Horlinqs
Kompfeet optiek



Alleen op koopzondag
17 september 2000
van 12.0O tot 17.00 uur

Voor elke
betalende klant

een goede reden, om de nieuwe
wintermode te gaan bekijken.

Dorpsstraa! 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Bealrixplcin 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78 -VORDEN

Geïntroduceerd op de
Country Living Fair
Nu bij ons in de winkel

knopenlanen
van f 1,75 voor M. JL+ per stuk

BANKETBAKKERIJ / CHOCOIATERIE

Fred Bosvelt
Burg. (ïalleesiraai 6, Vorckm
Telefoon (0575) 55 17 50

mode-introweken t/m zondag 17 september
Jaiaar 2000 wordt leuk. ledereen vindt dat 'het anders moet' en kleur en creativiteit ziin helemaal terne. Riina üeeiNajaar 2000 wordt leuk. ledereen vindt dat 'het anders moet' en kleur en creativiteit zijn helemaal terug. Bijna geen

grijs, maar wei zwart en uitgesproken kleuren, vormen en details. Behalve uni's zijn er ook weer dessins en deeonttie:
paisleys, ruiten, Iblkloremotieven. Hn die kunt u allemaal mixen! Komt u gauw eens kijken? We trakleren op koffie met
iets lekkers, maken het extra gezellig. Bij uw aankoop krijgt u een leuke verrassing!

seniorenshows op 14 september kindermodeshow op 15 september
Op donderdag H september om H ) . ( K t , 13.45 en
15,30 uur heginnen on/e ge/ellige seniorenshows.
U /iet, de leukste nieuwe mode voor man én vrouw,
met extra aandacht voor comfim, draagbaarheid
en . , . een maatje meer!
Reserveren is mogelijk. Toegang is gratis.

Op vri jdag h september om 19,1~> uur barst het vro-
l i jke >peklakel weer los: de leukste nieuwe
kindermode in een muxika le show mei
in hooldrolk-n!

V 55»
M O D E

KA5SENDVEEL
Burg. Ga l lees t raat 9, 7 2 5 1 EA Vorden 0 5 7 5 - 5 5 1 3 8 1

Watch j
New Co ction

G-Star

Pal l Mail

T. R. P.

ON-L-Y

Levi's

Wrangier

Oliver

the

COR,

o be

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 0575-552426
Markt 21-Zelhem-Tel. 0314-623706
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zondag 17 september
van 12.00 -17.00 uur
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Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Telefoon (0575) 55 15 08
Fax (0575] 55 30 70

17 september Koopzondag
van 12.00 uur tot 17.00 uur

Giant / Batavus / Kenosha ATB
(model 1999 en 2000) oplopend tot 50% /TOfflflCf
(zonder inruil)

Giant / Union / Altra Hybride fietsen

(model 1999 en 2000) oplopend tot 50% ICO/t/HC/
(zonder inruil)

Fietstassen van f 19,95 voor f 9995

Sigma sport
computer teller f 4Q QK
van f 29,95 voor f Srj "O

overjarige regenpakken

tot 5O% korting

P R F l L
D E F I E T S S P E C I A L I S T

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

4 DAGEN

DE ER DOOR

14 -15 -16 -17 september

Kortingen
tot 80%

Natuurlijk bij

SPEELGOED -^ - . ̂ .__. —^ -^
HUISHOUD-EN C
KADOSHOP ^9 ̂ J ^^ | C. Il ̂ 7
MUZIEK
LEKTUUR DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

Chipknip

VORDEN SE
ONDERNEMERS

VERENIGING

VORD N
koopzondag 17 september

12.00-17.00 uur

Uuj adres voor Romontische.tijdloze en moderne meubelen

De Gezelligste Meubelzaak van Nederland

Vitrinekast
Elegance
blank
patine
2250,-

Tv Kast Carré
met vertikale
schuifdeuren
Kersen\beuken\
glas 2095,-

i "X

DesignBank Wing
Uitgevoerd in soepel
rundieder 2995,-

Eetkamerstoel
Rozet

geheel met
leder

bekleed

395,-
3+2 zits Smart met

stof Magie in div.kleuren 2695,-

3 + 2 zits Dante met
stof Magie 1995,-

Dressoir Louis Philippe
4 of 3 deurs Kersen 2795,- i

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) 7251 EV Vorden. Telefoon (O575) 55 10 30



Wie

Wil bij

Weevers

Werken?

ISO 9002

Wij 2ijn op korte termijn op zoek
naar een

off se td rukker
Welke man of vrouw komt bij.ons
werken aan de 1 -: en 2-kteuren
GTÖ en 4-kleuren Komori.

Wij hebben drukpersen
in de formaten 36 x 52 en 52 x 72.

Wilt u ons team komen versterken?

Wij zijn VPGI/ISO en milieu-gecerti-
ficeerd en doen ons best om met
40 vakmensen vakwerk te maken.

Wekt deze advertentie
uw interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief t.a.v.
de heer L.G. Weevers.

Weevers is voor uw sollicitatie ook
bereikbaar via e-mail:
offsetdrukkergezocht@weevers.nl

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 651010 - FAX (0575) 651086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURLO
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di.t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00u. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

MODESHOWS

BIJ DUTHLER ZUTPHEN

Traditioneel gezellig
Het laatste modemeuws

• Nieuwe najaars- en
wintercollecties
Genieten van een
gezellig uurtje

SHOWTIJDEN:

Zaterdag 16 september

Zondag 17 september
om 14.30 uur special

Dinsdag 19 t/m
donderdag 21 september
om 10,00 uuren 14.30 uur

(Maandag 18 september géén show).

Wij verheugen ons op uw komst!

"Reserveren K « .

Troei&traiaan 39-43
7204 LC Ztrtphftn
Telefoon (0575) 52608C

VALLE VERZASCA V.O.F.

' VI j w eraan l eg
' Tulnttout
* Tuinornamenten
* Vljverartlkelcn
' Folie-verwerking

BRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KL HENGELO (GLD.)
TEL/FAX 0575-461195 • AUTOTEL. 06-53162829

NAJAARSKNALLERS:
Vijverpomp
2000 Itr. incl. biofilter van 295,- nu voor

UV lamp (algendoder)
voor 7 m3 water van 245,- voor

Luchtpompen
ijsvrij houden van uw vijver van 29,95 voor

TUINMEUBELS en PARASOLS in onze winkel
diverse showmodellen tegen opruimingskorting.
Tevens bladernetten a J,— per m'.
Alle voorradige vissen 25% korting.
Geopend iedere zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

195,-
175,-
16,95

VOLKSFEEST LINDE
17, 21, 22 en 23 september

ZONDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER

Fietstocht!
Starttijd: 12.30 uur en 13.30 uur bij

café 't Praothuus (leuke prijzen te winnen)

DONDERDAGAVOND 21 SEPTEMBER
Toneelavond - Het Blijspel

"Camping en Botenverhuur
'Zoer'"

Gespeeld door toneelgroep Linde.
Aanvang: 19.30 uur.

VRIJDAGAVOND 22 SEPTEMBER

Vogelschieten!
Vogelgooien, speciaa] voor de dames.

Vogelschieten, voor de jeugd tot 16 jaar.
Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!

M.m.v. Medler Four!

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
's middags Volks- en kinderspelen

met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz. enz.

Aanvang 13.00 uur

's avonds: DanS€H m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree f 15,00



Jubileumfeest Treklust
geslaagd

Karen Andre exposeert in Art
Garden Wichmond

Touwtrek Vereniging "Trek-
lust" viert dit jaar haar 40 jarig
jubileum, ten van de activitei-
ten was "sterkste man van
Warnsveld", met medewerking
van Berend Veneberg.

Deze wedstrijden werden op
woensdagavond gehouden. Om
half acht gaf Berend Vcncbcrg een
demonstratie "truck-trckken",
waarna het publiek dit mocht pro-
beren. De animo bleek goed. Sterk-
ste man van Warnsveld werd Mar-
tin Groot Roessink, lid van Touw-
trek Vereniging "Treklust". Deze
avond werd bijeengepraat door
Rob Pach bekend van de Avro.
Naast het "Lruck-t rekken" werd er
door de leden van "Treklust" en
Oosterwijk uit Zelhem een de-
monstratie touwtrekken op rub-
ber matten gegeven. Op vrijdag-
avond werd gestreden om de Open
touwtrekütel van de gemeente
Warnsveld. 13 teams verschenen
aan het touw. Bij de Veteranen
(waarvan ook een l:ries team deel-

nam} ging de Ie prijs naar EHTC
uit Eerbeek. In de recreatieklasse
bleek het team van "de Tamboer"
het sterkst. Na het touwtrekken
was de prijsuitreiking in de feest-
tent. Op zondag werden de finale-
wedstrijden van de zomercompeti-
tie gewest Oost georganiseerd. Het
jeugd team van Treklust presteer-
de deze dag goed en werd dag-
kampioen. In de einduitslag be-
reikte het team een 3e plaats. Het
combiteam Halfweg/Treklust dat
deelnam in de 680 kg. B klasse kon
de 2e plaats niet handhaven en
eindigde eveneens als 3e. In de da-
mesklasse behaalde het combi-
team Halfweg/Treklust een 2e
plaats zodat alle actieve leden van
Treklust deze competitie, die 8
toernooidagen kende, een medail-
le kregen uitgereikt. Na afloop van
het toernooi was er een gezellige
avond voor leden en oud-leden. De
animo was matig maar toch werd
het een geslaagd feest. Treklust
kan terug zien op een geslaagd ju-
bileum weekend.

Biej ons in
d'n Achterhook
Al ruum veur twee uur waarn Toon van de Spitsmoes en Hann Kan-
tere, zien ncave uut Zandbargen, zaoterdagmeddag twee wekke leden
in Wirhem ummc 'n optoch te bekiekn. "Waor lao'w de fietsen?".
"Oh, die kwakke wiej hier wel tegen 'n UiiHeernpaol, met zo'n stuk
old roest geet gin mense loopn" Netjes op tied zetn n' optoch zich in
beweaging. Voile volk kon d'r van volle moois genietn. '"k Vebeele
mien dat zee d'r dit jaor meeran edaon heb as veurigjaor u, zei Toon.
"lin wie krig now de eerste prics?", wol Hann wetn.
"Dat lao'w maor an de jury oaver. Zee heb t'r allemaole heel wat an
moln doen en metdoen is van meer belang as winnen. Maor een
inoui ski u ts t uk van ik St.Jan. Ko'j wel zien daat die kot biej 'n kleer-
maker op 'n KeÜenberg wont". Nao alles twee keer ezeen te hebben,
woln ze maor weer op huus an gaon.

Biej eur fietsen was t'r ene an 't horken umme 't slot los te kriegn. Eur
scholdertasse veel op de grond en de guldens roln oaver de grond.
Toon en Harm hilpen eur de boel weer biej mekare te kriegn en de
fietse van 't slot af. "Barg'tgeld maor goed op mevrouw".Jao,jao, dat
zol ze doen, in de pottemenee, dat was betten

"Icj kont 't andere ok nog te goed opbargen", zei Harm. Biej ons in
Zandbergen oaverkwam vrouw Maas zoiets. Die had aans geld van
ebeurd, zo'n honderd of vief, en dat wol ze nao 't postkantoor bren-
gen. Maor daor was ze te vrog. ze kwam veur too-deure. Dus dan eers
maor nao de supermarkt, 't Geld slopn ze zolange achter 'n bokscn-
boord. fessen zatn d'r neet inde bokse 't Was al knap druk biej de kas-
sa too zee 't eure biej mekare had.

Wach, 't geld. zee vuuln achter'n boord, maor niks gin geld. Zol ze 't
veloom hemmen?. He, an eur bene viuiln ze iets. Ze strek met de
hand oaver de bokse en too vuuln ze waor't zat.'t Was eur in de pan-
ty, die een betjen te wied was, ezakt. Dat was wat moois, hier met al
die kearls umme eur hen. Maor daor zat niks anders op as de bokse
te laotn zakken en de panty ok umme biej 't geld te kommen. Dat dei
ze dan ok, onderwicl ze al een kop zo rood as een kreefte had
ekrecgn.

En biej de kearls was 't natuurli jk; "Aller ogen /ijn gericht op", nee
gin kwatta. Maor wel op de mooie bene (want die had ze) van vrouw
Maas. Maor gin mensc zol eur dat kwaolik nemmen biej ons in d'n
Achterhook.

füeestmon.

Jules van Kessel: "Uit
enquête blijkt, behoefte aan
laagdrempelig bureau"
Volgens Vordenaar Jules van Kessel
is eronder, met name de "bedreig-
de varkens boe re n" duidelijk be-
hoefte om bijvoorbeeld in Vorden,
een laagdrempelig bureau op te
starten. Hen bureau die deze boe-
ren of andere betrokkenen terzij-
de staat met het zoeken naar al-
ternatieve werkzaamheden.

Een en ander is de uitkomst van
een enquête die van Kessel on-
langs tijdens een informatieavond
hield. Van Kessel: "Met name is ge-
bleken dat de meeste boeren, wan-
neer ze de varkens aan de kant

doen. zelfstandig willen blijven.
Het door mij beoogde bureau kan
hen daarbij helpen. Zie het als een
begeleidingsproject voor deze boe-
ren.
Alle informaties en begeleidings-
projecten ( diensten) dus vanuit
een centraal punt. Momenteel ben
ik in gesprek met de provincie om
van daaruit een. beroep te kunnen
doen op het Europees Sociaal
Fonds om gelden vrij te maken
voor het opstarten van bedoeld bu-
reau. Eind september hoop ik daar
uitsluitsel over te krijgen", aldus
Jules van Kessel.

Tot eind september zijn op vrij-
dag en zaterdag in de tuin van
Art Garden aan de Hackforter-
weg 38 in Wichmond een groot
aantal beelden te zien, gemaakt
door Karen Andre. Op 15,16 en
17 september aanstaande is er
een open kunstweekend. Karen
is dit gehele weekend in "Art
Garden" aanwezig en kan men
haar van dichtbij aan het werk
zien.

Karen Andre was van 1984 tot
1997 werkzaam in de psychiatrie
als verpleegkundige. Enkele van
haar specialiteiten: Haptonomie
en vrouwen hulpverlening. Daar-
voor volgde zij de middelbare tuin-
bouwschool. Hoe grillig kan een
mensenleven verlopen voordat je
vindt waarnaar je zoekt. In Zim-
babwe waar haar grote leermees-
ter Gedian Nyanhongo woont,
heeft zij geleerd een te worden

met de steen en vanuit deze erva-
ring de beelden te maken. Elke
steen draagt al een beeld in zich.
Het luisteren naar de stem van de
steen is daarbij van groot belang!

Zegt ze: "Vaak geef ik tedere gevoe-
lens vorm in het samengaan van
volwassenen met kinderen. Dit is
een natuurlijk gegeven voor mij.
Het uitbeelden van gevoelens tus-
sen mensen en in relatie met el-
kaar is iets wat altijd weer terug
komt in mijn werk".

Hoe harder de steensoort hoe
meer haar energie stroomt. Daar-
om werkt Karen in verschillende
soorten hardsteen en marmer. Een
vierkant gezaagd blok doet haar in
eerste instantie niet zoveel. Maar
de rotsvorm, die roept beelden op.
Bij vierkante gezaagde blokken
krijgt zij het gevoel dat het leven
eruit is gehaald. Zij moet dan eerst

weer proberen leven in de steen ie
krijgen. Na het grofhakken en het
veel van de steen verwijderen, ont-
staat er uiteindelijk uit een vier-
kant blok een beeld.

Door de spirituele en emotionele
ervaring die zij in het werk, thuis
en in Zimbabwe opdeed, kwamen
haar creativiteit en expressiemo-
ge] ij kneden tot leven. In haar werk
in de psychiatrie en in alle cursus-
sen die zij volgde zocht zij datgene
wat zij uiteindelijk in de steen
vond. Op deze manier beelden en
vormend leven is een zienswijze
geworden. De toeschouwer kan
deelgenoot van het belevingspro-
ces worden.

De beeldentuin bij Art Garden kan
op afspraak ook op andere dagen
br/.iditigd worden. Vour luideiv
informatie kan men bellen 0575-
441587.

WK zijspanrace Ochsersleben

Afgelopen zondag werd in het
Duitse Ochsersleben gereden
voor het WK zijspannen. Ook
het duo Verweij meren/Km i p
was hier van de partij.

Op zaterdag wisten zij beslag te
leggen op een 17e trainingstijd.
Zondag daarentegen konden zij na
een slechte start toch nog als 12e

worden afgevlag en zodoende 4
WK-punten mee naar huis nemen.
Op zondag 24 september wodt in
Assen de Race der Kampioenen
verreden, ook staat er een zijspan-
race om het Nederlands Kam-
pioenschap op het programma.
Tijdens deze wedstrijd kunnen
Wim en Koen Nederlands Kam-
pioen worden.

Foto: Henk Teerink

Ook wordt op deze dag een TT
Classic Stars Parade gehouden met
o.a. Hartog, Agostini, Redman en
vele anderen.

Er bestaat een mogelijkheid om
hierbij aanwezig te zijn. want op
zondag rijdt er vanaf'de Herberg*
een bus naar Assen. Men kan zich
opgeven bij 'de Herberg' te Vorden.



Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Voorzitter Jur Ooijman:

Overpeinzingen
van een inwoner
vanVorden
Tot mijn verbazing prijkte ons al-
ler wethouder afgelopen week
weer in Contact, waarbij hij weer
druk was met ons huisvuil. Een
aantal weken geleden was dat ook
al het geval, toen heeft hij kenne-
lijk hoogst persoonlijk een aantal
van onze huisvuïlbakkcn nagcplo-
zen.
Het lijkt in ieder geval een onder-
werp waar publicitair mee valt te
scoren. Maar of er nou geen drin-
gender zaken zijn?
Toch zou het verstandig zijn, om
als inwoner van Vorden, een beet-
je op te letten wat de politiek nu
weer voor ons in petto heeft.
Gescheiden afval inzameling is in
een aantal gemeenten alweer op-
gegeven, door de hoge kosten die
de inzameling met zich mee
brengt. Heffen naar hoeveelheid
afval heeft in een aantal gemeen-
ten, die daartoe zijn overgegaan,
voor een behoorlijk probleem in
de buurgemeenten en in de eigen
gemeente gezorgd, men nam het
vuil mee en dumpte dat of in de
natuur, langs de weg of in de werk-
gemeente.
Bovendien werken beide maatre-
gelen waarschijnlijk sterk kosten-
verhogend, en wie mag dat beta-
len?
Wij, de inwoners, dus.
De Vbrdense politiek, en met na-
me deze wethouder, zou zich eens
af moeten vragen wat de kernop-
dracht, althans de filosofie achter
gemeente politiek zou moeten
zijn.
Naast het in goede banen leiden
van cle rijks, provinciale en ge-
meen te richtlijnen die er zijn voor
de inwoners, tijkt mij een van de
basistaken van de gemeentelijke
politiek het behartigen van de be-
langen van de burgers van de be-
treffende gemeente.
En daar laten de politiek nog al
eens een steek vallen.
Een paar recente voorbeelden:
Het in een keer afsluiten van alle
wegen richting Lochem.
De gang van zaken rond de slibop-

slag en verwerking op het Werk-
veld.
Het is raar om op de voorlichtings-
bijeenkomsten, en de hoorzitting,
die er over dat onderwerp zijn ge-
weest onze vertegenwoordigers
aan tafel te zien zitten met dege-
nen waartegen hun eigen burgers
bezwaar maken.
Misschien scoren deze zaken goed
in het kader van carrièreplanning
van de wethouder, maar wij als in-
woners betalen de rekening en dat
zouden politici zich eens goed
moeten realiseren.
Misschien met de volgende verkie-
zingen?
Verder zou ik graag nog een ding
willen citeren uit de laatste mil-
lieuvoornemens van de gemeente,
cq de wethouder, zoals vermeld in
het laatste contact.
"Vanwege de hoge kosten van de
afvoer van bermafval is het op dit
moment minder aantrekkelijk
over te gaan op milieuvriendelijk
berm beheer."
Zou er dan toch twee soorten geld
zijn? Dat van de algemene midde-
len en dat van de burger die meest-
al toch niet sputtert, omdat die de
strijd tegen het politieke apparaat
al opgegeven heeft?
Het zou overigens ook niet ver-
keerd zijn als er onder de inwo-
ners eens een discussie op gang
kwam over de gemeentelijke her-
indeling. Wat zijn de voordelen ei-
genlijk? Wie zwengelt dat soort
onderwerpen eigenlijk aan en
heeft daar belang bij.
Is het toevallig, dat de wethouder
de commissie die dat onderzoekt
voorzit?
Er zijn in het land een behoorlijk
aantal kernen, ex zelfstandige ge-
meenten, die helemaal niet blij
zijn met de resultaten van een sa-
menvoeging.
Willen wij als inwoners van Vor-
den wel samen met de buurge-
meenten en wat hebben wij daar
eigenlijk aan?
We wachten de verkiezingen maar
af. Misschien gaat de wethouder
na de verkiezingen naar provincia-
le staten.

AJ. Heitling
Industrieweg 6

Vorden.

"Operation Friendship zal en
moet voor Vorden behouden
blijven"

Open determineerdag
appels en peren
De Noordelijke Pomologische
Vereniging ( NPV) houdt zater-
dag 3O september een open de-
termineerdag voor Oost- Neder-
land. Deze wordt gehouden bij
Erve Brooks/ Niehof in Gelse-
laar bij Borculo. Men kan daar
vanaf 10 uur de gehele dag te-
recht om de naam van Uw on-
bekende appels en peren te la-
ten bepalen.

De Noordelijke Pomologische Ver-
eniging is een landelijke vereni-
ging die actiefis op het gebied van
behoud en studie van oude vrucht-
boomrassen. Bovendien zet deze
vereniging zich in voor bevorde-
ring van de teelt van. niet name,
hoogstam- vruchtbomen, die zo
onmisbaar zijn voor "het gezicht"
van het platteland. Haar activitei-
tengroep regio Oost, organiseert
jaarlijks in het najaar determi-
neerdagcn en in het voorjaar een
"open entdag".
Als bijzondere attractie zullen er
op zaterdag 30 september bij Erve
Brooks/Niehof een vijftigtal me-
rendeel oude, zeer bijzondere ras-
sen te bewonderen zijn. Daaron-
der zijn ook dit jaar weer enkele
nieuwe vondsten. Inmiddels is be-
kend dat er m Gelderland op boe-
renerven en in historische dorps-
en stadstuinen nog heel wat oude,

onbekende appel- en perenrassen
voorkomen.

Er is de laatste jaren sprake van
een hernieuwde interesse in dit
unieke bio- culturele erfgoed. Op
diverse plaatsen in het land zijn
werkgroepen actief die het oude
rassenbestand verzamelen. Ook
zet de N.P.V. zich in voor het in
kaart brengen en behoud van his-
torische vruchtboomrassen. Zij
zou graag van het bestaan van der-
gelijke oude rassen op de hoogte
worden gebracht. Mede door haar
inspanningen kunnen die rassen
dan voor het nageslacht bewaard
blijven.

Ook dit jaar wordt er weer speciaal
uitgekeken naar bepaalde rassen.
Onder andere die aangeduid wor-
den niet oude en meer of minder
veelzeggende namen als Tante Do-
ra, Jacob-Dirk, Winterbloemzoet,
Kapendu of Bellefleur etcetera.
Voor een betrouwbare bepaling
van de naam van Uw onbekende
ras is het noodzakelijk dat men
tenminste drie en liefst nog meer
vruchten van een boom mee-
brengt. Voor nadere inlichtigen
kan men bellen met Hennie Rossel
0575- 552828 of Marcel Tross
0545- 293003 of Hendrik ten Eisen
0545- 293065.

Operation Friendship Vorden
zal de komende jaren, qua be-
stuur een ander gezicht krij-
gen. Een aantal bestuursleden
heeft inmiddels de nodige be-
stuursjaren achter zich en dus
wordt het tijd voor verfrissing.
Om de nodige binding als be-
stuurslid met het OF gebeuren
te hebben, is het naar het idee
van voorzitter Jur Ooijman bij-
na noodzakelijk om als be-
stuurslid ook kinderen te heb-
ben die op dat moment aan het
programma meedoen.

"Vandaar dat een uitnodiging om
deel uit te gaan maken van dit
nieuwe bestuur, is verstuurd naar
alle ouders waarvan kinderen op
dit moment meedoen of volgend
jaar mee gaan doen. Ik ben er ze-
ker van dat we erin slagen orn voor
cle komende periode van twee jaar
een goed bestuur neer te zetten.
Wanneer er bovendien nog een
paar aanmeldingen voor 2001 bij
komen ben ik helemaal tevreden.
Operation Friendship zal en moet
voor Vorden behouden blijven", al-
dus huidig voorzitter Jur Ooijman.

Het komende jaar 2001 kan Ope-
ration Friendship Vorden nog
nieuwe reislustige jeugdleden ge-
bruiken om of naar Amerika, of
naar een Europese bestemming te
reizen. Je moet dan minimaal 14
jaar zijn om binnen Europa te mo-
gen reizen. Voor Amerika geldt
een minimum leeftijd van 16 jaar.

Voor degene die het niet weten
Operation Friendship is een orga-
nisatie die internationaal opereert
en waarbij jeugdleden van 14 tot
21 jaar de mogelijkheid krijgen
om, op basis van uitwisseling een
bezoek te brengen aan een ander
land. Deze uitwisseling staat in
het teken van het opdoen van cul-
tuur, kunst en natuurlijk vrien-
den. De taalvaardigheid bij een
dergelijke uitwisseling is van be-
lang. Binnen de OF is Engels zo'n
beetje de voertaal.

Jur Ooijman: " Operation Friends-
hip heeft "vestigingen" in veie lan-
den en die op hun beurt weer in
een aantal plaatsen. Als belang-
rijkste land kan Amerika genoemd
worden waarbij met name met de
staten Upstate New York en Mas-
sachusettes regelmatig wordt uit-

gewisseld. Zo'n Amerikaanse uit-
wisseling duurt drie weken. Alle
andere uitwisselingen vinden
plaats binnen Europa en duren
twee weken.

Binnen Europa doen mee: Enge-
land, Wales, Schotland, Tsjechië,
Duitsland, Letland en Rusland
(Oekraïne). Nederland heeft met
de meeste landen ervaring ( uitge-
zonderd Letland en Rusland).

VORDEN BEHOORT TOT DE
GROOTSTE AFDELINGEN
Binnen Nederland zijn de volgen-
de plaatsen met een OF afdeling
actief: Soest/Baarn, Veenendaal,
Doctinchem, Zutphen, Eibergen/
Groenlo, Amersfoort, Winterswijk,
Beltrum en Vorden. ledere OF af-
deling draait op eigen kracht het
ontvangstprogramma (het zoge-
naamd "hosten") en verzorgt hier-
bij zelfstandig het 2 of 3 weken du-
rende programma. Ook de manier
om de benodigde guldens bij el-
kaar te krijgen wordt geheel door
de eigen afdeling bepaalt.

Vorden heeft een traditie van
meer dan 20 jaar en behoort tot de
grootste OF afdelingen in Neder-
land. Traditioneel vormt de jeugd
en hun ouders in Vorden een hech-
te club die vaak gezamenlijk geld
inzamelen, het zogenaamde
"fund-raising", zo zegt Jur Ooij-
man.

Operation Friendship Nederland
organiseert regelmatig overlegver-
gaderingen tussen de verschillen-
de OF plaatsen om informatie uit
te wisselen en om richtlijnen aan
te geven voor het komende uitwis-
selingsjaar. Ook is er eenmaal per
jaar een internationale vergade-
ring met alle andere OF landen
teneinde internationale zaken af
ie stemmen.

Om voor een uitwisseling naar een
ander land in aanmerking te ko-
men is het "handig" dat men de
Engelse taal een beetje machtig is
en dat men weet hoe men zich in
een vreemd land dient te gedra-
gen. Ooijman: "Voorwaarde is wel
dat de ouders bereid dienen te zijn
om twee jaar aan het programma
deel te nemen, te weten het eerste
jaar meedoen met de reis naar
Amerika of een Europees land en
het tweede jaar het ontvangen bin-

nen het eigen gezin, gedurende
drie of twee weken van een gast
uit Amerika c.q. Europa. Hiervoor
wordt een deelname-formulier on-
dertekend waarin atle spelregels
zijn genoemd.

Neem bijvoorbeeld Vorden. In
1999 zijn twee groepen uit Vorden
op reis geweest. Een groep naar
Amerika en een groep naar Tsje-
chië. Dit jaar zijn jongelui uit die
landen in Vorden te gast geweest.
Ieder gezin had de plicht om haar
gast te behandelen alsof het een
van hun eigen kinderen zou zijn,
Het gehele programma is voor de
gasten gratis. Om het programma
te bekostigen moet zo'n tiendui-
zend gulden op tafel worden ge-
legd.

Om het benodigde geld bij elkaar
te krijgen doen natuurlijk de OF
ouderleden een behoorlijk duit in
het zakje en ook de kosten voor
het Nederlandse ÜF lid moeten
door henzelf gedragen worden",
aldus Jur Ooijman. Om toch ook
op een andere ludieke manier geld
in het OF laadje te brengen zijn er
diverse acties bedacht en georga-
niseerd, waarvan de bekendste de
autowasactie.

Met het samenstellen van het pro-
gramma wordt al circa acht maan-
den van tevoren begonnen. Voor
elk programma deel is een familie
(of meerdere families) verantwoor-
delijk. Daarbij komt het kosten-
plaatje, het regelen van vervoer,
wat tijdens b.v. een trip wet en niet
mag, etcetera, etcetera.

Voor het reisjaar 2001 kan men
zich nog steeds aanmelden. Dat
geldt tevens voor het bijbehorende
uitwisselingsprogramma. Het in-
schrijfgeld is 25 gulden op jaarba-
sis, waarbij dus over de cyclus van
twee jaar in totaal 50 gulden moet
worden betaald. Na opgave volgt
een officieel inschrijvingsdocu-
ment dat door OF Vorden wordt
verwerkt, waarbij het nieuwe OF
lid en haar/zijn ouders worden ver-
plicht om ook te hosten, zodat niet
alleen gereisd kan worden. Dit in-
schrijven kan gebeuren middels
een aanmelding, het liefst schrif-
telijk, bij het secretariaat van OF
Vorden: Nicnke Brinkhorst, Brin-
kerhof 31, 7251 WZ Vorden, tel/fax
(0575) 552419.



Jan Mokkink schuttersko-
ning van de Veldwijk
Op zaterdag 9 september heeft
de buurtvereniging de Veldwijk
zijn jaarlijkse buurtfeest ge-
vierd. Burgemeester Kamerling
opende het zeventiende buurt-
feest.

's Morgens was er naast vogel-
schieten, dogcarrijden, fladder- en
schijfschieten een spelcircuit voor
kinderen. De kinderen konden
zich ook laten schminken. Het ko-
ningspaar werd 's middags opge-
haald met paard en wagen. Zij slo-
ten aan bij de optocht van de kin-
deren. De optocht werd muzikaal
ondersteund door muziekvereni-
ging Concordia. Jan Visschers
zwaaide het vaandel voor het nieu-
we koningspaar, 's Avonds werd
het toneelstuk "droomwens" opge-
voerd door eigen leden, daarna
werden de beentjes van de vloer
gelicht. Het bestuur kan terug
zien op een geslaagd buurtfeest.

KINDERSPELEN
Leeft.jüNGENS MEISJES

2 Remco hossen Lorain Horstman
3 Joost Mokkink Desiree Berendsen
4 Tim Hulshof Mandy Berendsen
5 Niels Lucassen Femke Nab
6 Riek Sloot Anne Mokkink
7 Matthijs Schotsman Silke Winkels
S Torn Gr. Zwaaftink Anja Smallegoor
9 Stelan Arfinan Natasja Pennings

10 - Jitske Winkels
11 - Marieke Hoek
12 Arnold Loman Karin Loman

Doeltrappen kinderen; l. Torn Schotsman, 2.
Jonk Wolsïnk. 3. Jitske Winkels,
Buurtspel kinderen: 1. Torn Schotsman. 2,
Wieteke Schotsman, 4 . Karin Loman.
Optocht kinderen: 1. Gcitenwagen van Ma-
rieke Hoek en Natasja Pennings, 2. Holland
van Fam. Schotsman, 3. Sail de Veldwijk van
Fam. Arfman.
Stoelendans volwassenen: Genie Wolters;
Kinderen: Natasja Pennings.
Naam pop raden: Hettie Geubel.
Buurtspel; l.Jan Groot Jebbink. 2. Henk Smal-
legoor, 3. Willemien Visschers,
Xak gooien dames: l, Gerdien Scholsman, 2.
Wilma Wolters, 3. Willy Klein Nengerman.
Zak gooien heren: L Harold Kolkman, 2, Henk
Arfman, 3. Jan Wolters.
Doeltrappen: i. Gerdien Schotsman, 2.1 Ruud
Geubel, 3. Harold Kolkman.
Sjoelen: 1. Hettie Geubel, 2. Dini Berendsen, 3.
Paulien uithuis.
Ringsteken: I, Gerrie Wolters, 2. Henk Smal-
legoor, 3. Jan Groot Jebbink,
Schijfschieten: 1. jan Mokkink, 2. Dick Groot
Jebbink, 3. Wim Hulshof.
Hadderschieten: 1. Marinus Eskes. 2, Dick
Groot Jebbink, 3. Harold Kolkman.

Vbgelschieien: linker vleugel; Harold Kolk-
man, Rechter vleugel: Jan Eskes. Staart: Sabi-
ne Wilgenhof, Kop: Herwin WÜgcnhof,
Romp: Koning jan Mokkink.

Bomendag op 16 september
De zomer is voorbij wat bete-
kent dat de lezingen bij de
"Stichting Vriendenkring Klein
Axen" weer een aanvang neemt.
Stichting vriendenkring Klein
Axen organiseert voor het der-
de jaar lezingen voor mensen
die zich willen verdiepen in
zichzelf en hun leefomgeving.

Men is er in geslaagd om weer ecu
gevarieerd aanbod te presenteren.
Op 16 september bijt jeroen Hein-
dijk het spits af. Hij is een graag ge-
ziene inleider bij "de Vrienden-
kring". Met hem gaat men de na-
tuur in om kon takt te maken met
bomen. Mensen die hem nog niet

kennen kunnen deze dag kontakt
met de bomen leggen en kennis
miiken met zijn unieke benade-
ring. Ook zij kunnen ervaren dat
hij werkt vanuit het respect voor
de bomen en ieders eigen unieke
beleving daarin centraal stelt. De-
ze dag zijn wij zoveel mogelijk bui-
ten. Mensen die kritisch en nuch-
ter genoeg zijn om het nieuwe-
tijds-dcnkcn op waarde te schatten
zijn dan ook van harte welkom op
16 september. Het is raadzaam een
lunchpakketje mee te nemen.
Voor opgave en informatie kan
men het secretariaat bellen 0575
552044. Klein Axen vindt men op
de Nieuwstad 10 te Vorden.

Wiele rspor t

RTV
-- Jan Pieterse. de woninginrichter

uit Wichmond, behaalde afgelo-
pen zondag in het Brabantse Zun-
dert een mooie 9c plaats bij de Ve-
teranen 50+. Hij had het moeilijk
in het begin van de wedstrijd. De
eerste wed strijd kil om eters na de
vakantie vielen hem zwaar. Jan
trapte zich er doorheen en behaal-
de uiteindelijk een nette 9e plaats.
Ook startte de veteraan Rudi Pe-
ters zaterdag in een kJaasieker te
Mondfoort bij Utrecht, In deze
zware en zeer natte cours over 110

_„ km werd hij lle. Een cours waarin
120 renners aan het vertrek ston-
den en 56 renners over de streep
kwamen. Oorzaak was de regen
die met bakken uit de lucht viel en
de zeer smerige wegen door weg-
werkzaamheden. Winnaar was
Bert Bakker uit Alkmaar.
Zondag stond Peters in een criteri-
um aan de start te Haaksbergen.
Hij behaalde daar een 5e plaats.
Hier won hij de spurt van de ach-
tervolgende groep van 9 man
sterk. Piet de Haas uit Tiel won.

. Martin Weijers uit Hengelo haalde
bij de Amateurs een 20e plaats.
A.s. zondag houdt de RTV de Ron-
de van Hengelo. Kom een skijken
en moedig je faboriet aan!

IJsvereniging
Vorden
Al hoewel andere doet vermoeden
Is het bestuur van de Ijsvereniging

Vorden ook in de zomermaanden
actief.
In de afgelopen weken is de ac-
commodatie aan het Hoge 41a
door een groep vrijwilligers geheel
opgeknapt en geschilderd.
In tegenstelling tot afgelopen win-
ter, waren de weergoden nu wel
gunstig gestemd.
De Ijsvereniging heeft een finan-
cieel matig jaar doordat er afgelo-
pen seizoen niet is geschaatst en
bovendien heeft het bestuur beslo-
ten dat de seizoenkaarten 1999-
2000 geldig blijven in het komen-
de seizoen. Naast het feit dat men
bij deze vereniging vurig hoopt op
een strenge winter en de bijko-
mende schaatspret, wil men in het
komende jaar de toegang naar de
baan verharden en de accommo-
datie aan de binnenzijde van een
nieuw verfje voorzien.

Fancy fair bij Ot &
Sien
Op zaterdag 23 september is het
weer feest bij peuterspeelzaal Ot &
Sien. Dan zal de jaarlijkse fancy
fair worden gehouden. Deze zal
dit jaar in het teken staan van ka-
bouters. Op het feestterrein, aan
het Jebbink 13a kunnen kinderen
een ritje maken op een pony, er is
een draaimolen, een ballenbak,
ook kun je je laten schminken.
Verder zijn er een aantal activitei-
ten waarmee een prijsjc te verdie-
nen valt, o.a 'kabouter blikgooicn',
of 'welke ballon komt het verst "V.
Ook zijn er een aantal knutselacti-
viteïten en we hebben een aantal
verrassingen in petto, nieuwsgie-
rig?. Natuurlijk kan men ook ge-

nieten van een natje en droogje,
voor alles zal wel een (kleine) ver-
goeding worden gevraagd, waar-
doorvan de netto opbrengst extra
dingen gedaan kunnen worden
voor de peuters van Ot & Sien. Men
hoopt dat het weer mee zit, dan
wordt het zeker een grandioos ka-
bouterfeest.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Ook het seizoen voor zaalvoetbal-
vereniging Velocitas is weer be-
gonnen. Het in de hoofdklasse uit-
komende team van leider Hans
ten Elshof begon met een uitwed-
strijd tegen ATÏK uit Apeldoorn.
Dit team was ook vorig seizoen ge-
promoveerd naar de Hoofdklasse,
de hoogste afdeling van district
Oost. Het Vordense team was door
verschillende blessures niet com-
pleet, maar Sander Verkijk, nor-
maal Velocitas 2, en Ronald de
Beus bleken waaridge vervangers.
Terwijl Velocitas de kat uit de
boom keek, nam All K gelijk het
initiatief en drong het Vordense
team behoorlijk in de verdediging,
maar bij elke doelpoging stond
keeper Gerrit Wenneker op de goe-
de plek. Toch kwam ATI K op voor-
sprong na een slim uitgevoerde in-
bal. Velocitas kwam in een man-
meer situatie langs zij. Erik Oldcn-
have maakte glijk, terwijl een spe-
ler van ATIK op de strafbank zat.
ATÏK ging wel met een voorsprong
rusten: een foute pass van Serven
Tijssen werd genadeloos afge-
straft.
De 2e helft gaf een heel ander
beeld. Velocitas kon elkaar een
stuk beter vinden en er werd door
het team ook bijzonder goed ver-
dedigd. Het Apeldoornse team liet
wat steekjes vallen en daar profi-
teerde Velocitas optimaal van. Het
nam zelfs de leiding door 2
treffers van Ronald de Beus, die
normaal gesproken lijnrechter is.
Beide treffers werden hem op een
presenteerblaadje aangereikt door
Rob Enzerink en Sander Verkijk.
Toen weer een speler van ATIK op
de strafbank kon zitten, liep Velo-
citas nog verder weg. Krik Oldcn-
have en Sander Verkijk scoorden
beiden l treffer. Even leek het of
ATIK nog terug in de wedstrijd
kwam toen het 3-5 scoorde, maar
Rene Nijenhuis drukte dit de kop
in door 3-6 te scoren. Nijenhuis is
overigens het enige nieuwe ge-
zicht dit jaar bij Velocitas. Hij ver-
vangs Ronald de Beus die aan
heeft gegeven niet alle wedstrij-
den mee te willen doen i.v.m. bles-
sures. De eindstand bleef 3-6, me-
de doordat Gerrit Wenneker vlak
voor tijd een strafschop stopte.
Zo begon Velocitas dus zeer goed
aan het nieuwe seizoen, waar het
elke wedstrijd zeer hard voor de
punten zal moeten vechten.

Aanstaande vrijdag speelt de Vor-
dense Hoofdklasser thuis in sport-
hal 't Jebbink tegen WZC uit Wij-
chcn.

Voetbal

Ratti
RATTI 1-WHCZ l
Na een goede wedstrijd
week in en tegen Zutphen, moest
Ratti aan de bak tegen WHCZ. Vo-
rige week had WHC Z een forse ne
dcrlaag geleden en was gebrand
op een goed resultaat. Ratti echter
wilde de goede lijn voortzetten en
de wedstrijd met winst afsluiten.
Onder leiding van trainer Antoon
Peters, hij was er weer bij, zette
Ratti direct druk. Helaas leverde
dit niet direct goede kansen op,
maar de lijn van goed voetbal kon
redelijk worden voortgezet.
Enkele kleine kansjes waren ech-
ter niet besteed aan de Rattianen.
Ondanks veel balbezit geen goals
in de eerste helft voor Ratti. Ook
WHCZ wist niet tot scoren te ko-

men en dus werd de rust bereikt
met (K).
Na de rust kon WHXC meer druk
uitoefenen en het werd wat meer
een wedstrijd. Na ca. 10 minuten
kon Ratti onder de druk uitkomen
en zelf weer aan kansen en wel-
licht goals gaan denken. De groot-
ste kans was voor Wouter Guddc.
Helaas bleef 't bij een kans. Het
was zelfs WHCZ dat op voorsprong
kwam na knullig balverlies in de
voorhoede.
Toch was het Ratti dat beter bleef
voetballen. Men ging niet bij de
pakken neerzitten. Een vrije trap
van I-'erdy Klein Brinke werd door
de keeper van WHCZ verkeerd be-
oordeeld: 1-1. Het was opnieuw
Ferdy Klein Brinke die Ratti naar
een voorsprong schoot. Een af-
standschot werd van richting ver-
anderd en dus was de keeper van
WHCZ nu kansloos.
WHCZ probeerde ht nog wel, maar
door vechtvoetbal bleef Ratti over-
eind en het bleef dan ook 2-1. De
overwinning was verdiend en
werd dan ook gevierd als een ech-
te overwinning.

PROGRAMMA
Zaterdag 16 sept.: Ratti 5-Haarlo 2.
Zondag 17 sept.: SCS 3-Ratti 3. Rat-
ti 2-KI. Dochteren l, Ratti 4-WVC 7.
B-jcugd: Ratti B-KI. Dochteren B.

Sociï
UITSLAGEN £40 SEPTEMBER
Gaz. Nieuwl. A-Sociï A 4-2. Gaz.
Nieuwl. C-Sociï C 0-7, Sociï El-H en
K l 5-2, Sociï E2-Steenderen E2 2-2.
Zeddam F-Sociï F 21-0, Sociï 1-
Zutphen 1-7, Sociï 2-AZC 3 2-2, So-
ciï 3-SHE 2 0-4, Warnsv, Boys 5-Sociï
4 7-3, Doesburg 5-Sociï 5 5-0.

PROGRAMMA
16 september: Sociï Al-WSW A2,
Sociï Cl-SCS Cl, Sociï El-Zwalu-
wen, Sociï E2 - toernooi, Sociï F -
toernooi.
17 september: WHCZ 1-Sociï l, Be
Quick 24-Sociï 2, WHCZ 2-Sociï 3,
Sociï 4-Erica '76 team 9, Sociï 5-Oe-
ken4.

Zaterdag 16 september
Nederlandse kampioenschappen
orientatieritten in Vorden
Zaterdag 16 september worden
in Vorden de Nederlandse kam-
pioenschappen orientatierit-
ten van de KNMV verreden. Aan
deze zogenaamde LCC- ritten
(Landelijke Clubritten Competi-
tie) kunnen alleen KNMV clubs
en KNMV leden meedoen. De
start en finish is bij het Panne-
koekenrestaurant Kranenburg.

Deze ritten worden door de Lande-
lijke Clubritten Commissie (I.CO)
in samenwerking met de dit jaar
50 jaar jubilerende Vordense Au to-
en Motorclub "De Graafschap rij-
ders" georganiseerd. Jan Luiten en
Wim Wisselink hebben de rit uit-
gezet. De kampioenschappen wor-
den uitsluitend op deze zaterdag
de 16e september verreden, maar
bestaan in feite uit twee afzonder-
lijke ritten.

Een rit wordt geheel binnen de ge-
meente Vorden verreden, de ande-
re rit vindt plaats in de gemeente
Hengelo. Beide ritten hebben een
lengte van 55 kilometer. "De Graaf-
schaprij dcrs" doet zelf mee met 12
equipcs verdeeld over de A. Ben de

C klasse. Hoewel Jan Luiten en
Wim Wisselink node in het VAMC
team worden gemist ( beiden rij-
den normaliter voor het Vordense
team) heeft "De Graafschaprij-
ders" toch een sterk team op de
been kunnen brengen.

In het A-team van "De Graafschap-
rijders" komen uit: Herman Cor-
tumme met Albert Woudstra, Mar-
co en Erik Kleinreesink, Bert en
Elsbeth Regelink, Ge an Ab Reuge-
brink en Rob Delfi met Albe r t van
Wcerdenburg. In de B- Klasse: Har-
ry en Elly Horsting, Gerrit en Wil-
ma te Veldhuis, Joop en Anja
Menkhorst en Henk en Lia Lam-
berts.
In de C- klasse komen uit: Jan Slag-
man en Gerrit van Veldhuizen.
Marinus en Jo Maalderink, Hddy
en Christine Horsting. In totaal
zullen aan deze Nederlandse kam-
pioenschappen 128 personen deel-
nemen. Volgens Bert Regelink
(teamleider van de VAMC uit Vor-
den, beloven het spannende wed-
strijden te worden. "Ik hoop dat
ons team bij de eerste drie ein-
digt", aldus Regelink.

Werkgroep Vorden Amnesty
International schrijft aan
president Peru.
De Werkgroep Vorden van Am-
nesty International is momen-
teel bezig de voorbeeldbrieven
bij de thuisschrijvers te bezor-
gen. Er wordt onder meer een
brief aan de president van Peru
geschreven. De journalist Fa-
bian Salazar Olivares is gemar-
teld en bijna vermoord nadat
hij onthullingen deed over ban-
den russen de geheime dienst
en leden van het orgaan dat toe-
zicht hield op de presidentsver-
kiezingen.

Op 28 mei werd Alberto Fujimori
herkozen in verkiezingen die vol-
gens nationale en internationale
waarnemers ondoorzichtig verlie-
pen en gepaard gingen met gewel-
dadige incidenten en intimidatie
van journalisten. Het toezicht op
de verkiezingen was in handen
van het nationale electronale tri-
bun an I.

Op 24 mei ontving Fabian video-
banden en beelden van een be-
zoek van de voorzitter van het tri-
bunaal aan het hoofdkwartier van
de geheime dienst. Tijdens de ge-
hele verkiezingsperiode werd het

tribunaal al beschuldigd van inti-
midatie van tegenstanders van Fu-
jimori. De video's toonden ook
ontmoetingen van enkele journa-
listen met leden van de geheime
dienst.

Fabian overhandigde het materi-
aal aan de leider van de buiten-
landse waarnemers van de verkie-
zingen. Kort daarna vielen vier
man zijn kantoor binnen. Zij eis-
ten de video's, documenten en dis-
kettes op en bonden de journalist
vast en knevelden en blinddoek-
ten hem. Toen hij weigerde te ver-
tellen waar het materiaal was sloe-
gen ze hem en begonnen zijn pol-
sen door te snijden met een zaag.
Uiteindelijk staken de mannen
zijn kantoor in de brand en pro-
beerden ze hem uit het raam te
gooien. De komst van bewakers
maakten hier een eind aan. In de
brief aan de president van Peru
wordt gevraagd om maatregelen
om Fabian en zijn familie te be-
schermen. Er wordt ook gevraagd
om een onderzoek naar de be-
schuldigingen van marteling en
om berechting van de verantwoor-
delijken.



jaar

Receptie
vrijdag 22 september 2000

van 19.30 tot 20.30 uur.
Hotel Bakker

Dorpsstraat, Vorden

VREEMAN MODE
NIEUWE WINTERCOLLECTIE!!!

* Dames- en herentmien
* Gillettepakjes + bijpassende blouses

* Japonnen (tussenmaten)
* Prachtig* /oefen mantels (kort en lang model)

* Winterjacks

DUS..... KOM GAUW KIJKEN!

Rs. Verkoopshow op do. 28 september
en vrijdag 29 september a.s.

Geurtje Vreeman
Lochemseweg 120, Harisen, tel. (0573) 43 12 02

Elke woensdag gesloten

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?
A! deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

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

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-46/G5?

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

MEDEDELING

Voornemen bodemsanering Baakse Beek Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben van
Waterschap Rijn en IJssel een melding op grond van
artikel 28 Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen.
Het betreft het voornemen over te gaan tot sanering
van een water-bodemverontreiniging in de Bnakse Beek
en de vijver nabij Kasteel Suideras te Vorden.

In dit kader zijn door het waterschap diverse
onderzoeken uitgevoerd en is een saneringsplan
opgesteld.

Beschikking
Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij in
een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie
vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).

Resultaten onderzoek
Uit de onderzoeken naar de kwaliteit van de bagger in
de Baakse Beek blijkt dat het slib over verschillende
trajectdelen sterk verontreinigd (klasse 4) is met
chroom en/of nikkel. Ook op de oevers is gebleken dat
met name direkt langs de Baakse Beek een grillig
patroon met met name chroom verontreinigingen
aanwezig is. waarbij lichte/matige (klasse l tot klasse 3)
verontreiniging afgewisseld wordt door sterke
verontreiniging (klasse 4).

Sanering waterbodem
In de Baakse Beek vanaf de Horsterkamp tot aan de
Veengoot en in de vijver nabij Kasteel Suideras wordt
alle verontreinigde bagger verwijderd. Deels met behulp
van een graafmachine en deels met behulp van een
hydraulische baggerzuiger. De bagger wordt tijdelijk
opgeslagen en ontwaterd in twee nabijgelegen depots.
Na ontwatering vindt afvoer plaats naar een stortplaats.

Overweging sane r i ngs noodzaak oevers/taluds
Voor de oevers is gekozen voor het achterwege laten
van een sanering van de chroom-verontreiniging.
Hiertoe is besloten op basis van de resultaten van een
zogenaamde bio-assay (dit is een onderzoek/test naar
mogelijke negatieve effecten van de chroom-
verontreiniging op organismen en planten). Met deze
test wordt geen eenduidige negatieve invloed van de
chroom-verontreiniging aangetoond. Een sanering van
de oevers betekent een dusdanige ingreep op de
natuurwaarden dat dit niet in verhouding staat tot de
eventueel te bereiken (ecologische) risico-reductie.
Een sanering van de oevers wordt derhalve, mede
vanwege de aanwezige natuurwaarde, niet overwogen.

Ernstig/niet ernstig en urgentie
Op grond van de bij de melding overgelegde
onderzoeksgegevens stellen wij in ontwerpbeschikking
vast dat er sprake is van een urgent geval van ernstige
waterbode m verontreiniging.
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De ontwerpbeschikking hebben wij ter inzage gelegd.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen.
Gelet op de bij de eerdergenoemde melding
overgelegde gegevens en gezien het feit dat geen
inspraakreacties zijn binnengekomen hebben wij
vastgesteld dat er sprake is van een urgent geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan
goedgekeurd.

Dit besluit hebben wij inmiddels bekendgemaakt door
het in week 36 toe te zenden aan de meider en de
andere belanghebbenden.

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de
bibliotheek in gebouw Rijnstate. Markt 9 te Arnhem,
en bij de gemeente Vorden, tel. (0575) 55 74 74.

Mogelijkheid van bezwaar en voorlopige
voorziening
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de
bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken
door het indienen van een bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons
college, ter attentie van de griffier van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften. Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift"
vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen,
indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dat vereisL Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte
en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij de genoemde Afdeling van de
Raad van State. tel. (070) 362 4 8 7 1 .

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw J.E, van der Zwan of mevrouw H.M.W, Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem. 8 september 2000 -
nr. MW2000.I7286

Gedeputeerde Stolen van Gelderland
j. Kamminga - Commissaris van de Koningin

C. Crasborn - griffier

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrïjf

G LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Al ruim 50 jaar is het NIPO actief op het gebied van markt- en
opinieonderzoek onder consumenten en bij bedrijven.
liet NIPO is het grootste en bekendste onderzoekbureau
in Nederland.

NIPO het marktonderzoekinstituut
Voor een grootschalig vervomonifersodc is het NIPO op zoek naar

Enquêteurs en Tellers
in de regio DoetLnchem/WwterswijtyZutphen
Sïtiurcmi? da hdn maand november.

Functie-informatie | Als medewerker van dit vervoersonderzoek telt u in de
trein passagiers en stelt u hen tijdens de treinrit enkele vr.ijJX'n Het onderzot-k
wordt uitgevoerd in diensten van maximaal 4 a 5 uur. ook gedurende de avonden IMI
in het weckend Aan de werkzaamheden zal een instructie en genera K' repetitie in
oktober voorafgaan.

Wij VTagen j Representatieve personen flexibel inzetbaar | leeftijd van 21 jaar of
ouder accuratesse.

Informatie? | Rent u geïnteresseerd en bent u in bovenstaande periode
een aanta! dagen of dagdelen beschikbaar, hel dan naar de heer H- Ünstenk,
tel. 0575-452 199.



Peter Bonthond (LCS):

'Overspannen leraren en zorgver-
leners willen begrepen worden'
Het LCS is het Landelijk Cen-
trum Stressmanagement. Het
is een organisatie die perso-
neelsleden van non-profitin-
stellingen helpt, als zij door
overmatige stress in de proble-
men zijn gekomen op hun
werk. Onderwijs- en zorgwerk-
nemers hebben nogal eens te
maken met zulke problemen.

Overal in het land zijn LCS-consu-
lenten die zulke mensen geestelijk
weer op de been helpen. ET is een
toenemende behoefte aan preven-
tieve hulp. Dat ontdekken ook de
werkgevers, want preventieve hulp
kan later veel extra uitgaven aan
ziekteverlof besparen. Ook de over-
heid en de zorgverzekeraars weten
de LCS-hulp te waarderen. Uitein-
delijk bespaart een reeks goede ge-
sprekken met een psycholoog, een
coach, een supervisor of een psy-
chotherapeut een hoop ellende en
heel veel geld.

Peter Bonthond is de regioconsu-
lent: van LCS in de Achterhoek en
tiemers. Hij is bovendien landelijk
coördinator van LCS: het hoofd-
kantoor is in Doetinchcm geves-
tigd.
"Toen we enkele jaren geleden
met ons werk voor LCS begonnen,
kwamen mensen van heinde en
ver naar de Achterhoek om gehol-
pen te worden. Uit Flevoland, uit
Brabant, uit de Randstad, overal
kwamen ze vandaan. Maar zulke
hulp moet natuurlijk redelijk
dicht bij huis te vinden zijn. We
hebben nu dan ook een landelijk
netwerk van zo'n zestien LCS-ers
opgebouwd."

Een beetje stress hoort tegenwoor-
dig toch bij ieder soort werk?
Bonthond: "Ja, sterker nog: stress
is nodig, want een gezonde span-
ning maakt werken juist leuk. Ie-
mand die les geeft herkent dat:
vlak voor het begin van een school-
jaar krijgt iedere leraar of lerares
de kriebels in de buik: spannend
om weer met nieuwe leerlingen te
gaan werken; zou ik het nog kun-
nen; hoe zou het nieuwe program-
ma bevallen; hoe zou het gaan

met die nieuwe groep? Ziekma-
kende stress is echter een over-
maat aan spanning. Het is belang-
rijk dat een hulpverlener weet hoe
werknemers in zorg en onderwijs
omgaan met die vorm van stress,
liet is goed dat hun reLictiestijl
wordt herkend."

Waarom speciale stresshulp voor
de non-profitsector?
Peter Bonthond: "Herkenning is
belangrijk. We kennen het veld,
hebben er vaak zelf gewerkt. We
werken in de non-pro fit sector en
zijn er ook uit voortgekomen. On-
ze cliënten voelen zich begrepen
omdat we de strcssveroorzakcnde
factoren zo goed kennen, want
cultuur en klimaat spelen een be-
langrijke rol bij het ontstaan van
werkstress. ledere werksoort heeft
zijn eigen type stress, kun je zeg-
gen. Wie hier komt als cliënt, ont-
dekt dat je er echt iets aan kunt
doen. We worden overigens de
laatste tijd ook benaderd vanuit
het bedrijfsleven."

Me f wat voor klachten komen
mensen uit het ondeiwijs en zorg
zoal bij u?
"je wordt in het onderwijs door
veel partijen bekeken. Je directeur,
je bestuur, de ondernemings- of
medezeggenschapsraad, de in-
spectie, de politiek. Al die instan-
ties zijn geneigd voorschrijvend
bezig te zijn. Iedereen heeft er mee
te maken. Daarbij komt nog dat
onderwijs en zorg natuurlijk ook
in de belangstelling staan bij het
grote publiek. Iedereen heeft er
mee te maken. Iedereen heeft er
een mening over. Vaak is zo'n me-
ning gebaseerd op vooroordelen of
een eenzijdige waarneming. Dat
gaat degenen die werken in zie
kenluiizen en scholen niet in de
koude kleren zitten. Neem bijvoor-
beeld de uitspraken van de minis-
ters die over onderwijs en zorg
gaan. Hermans, Adelmund en
Borst reageren soms zó wereld-
vreemd, dat cliënten vaak zeggen:
"Die mensen kunnen zich niet
voorstellen, wat ons werk in-
houdt."
Er is geen sector in Nederland,

waar je werk een beoordeling
krijgt dat gepubliceerd wordt in
Trouw en op internet. Het onder-
wijs wel. Iedere Nederlander kan
lezen, wat deskundigen of minder
deskundigen je voor kwalificatie
geven. Je verweren kan niet en
helpt niet. Ik ben niet tegen beoor-
deling van scholen of ziekenhui-
zen, hoor, maar er is bij de publi-
catie ervan onvoldoende nage-
dacht over de gevolgen die dat
heeft op de mensen die er werken.
Daar komen klachten uit voort.
Het klimaat dat er door ontstaat,
jaagt mensen op. Typisch werk-
drukklachten zijn: gebrek aan
waardering, zowel maatschappe-
lijk als in de eigen organisatie, pro-
blemen met autonomie en met de
niet-aflatende stroom van nieuwe
opdrachten die de buitenwereld
aan je geeft. Maar we moeten on-
derscheid maken tussen objectie-
ve werkdruk en subjectieve bele-
ving. Mensen die bij LCS komen
vragen zich af: "Wat is de beteke-
nis van mijn werk, wat is mijn rol
in de organisatie?" Ze voelen zich
geen professional meer, ze denken
dat ze niet meer geschikt zijn.
En het merkwaardige is dat het
vaak mensen betreft die niet van
opgeven weten willen. Ze hebben
een hoge taakopvatting en willen
er het liefst nog een schepje bo-
venop doen. Maar van het ene op
het andere moment breekt het
koord. Hr komen psychische of
psychosomatische klachten. Soms
sluipt het ook op een meer chroni-
sche en geleidelijke manier: een
toenemende vergeetachtigheid en
gi'ïrriteerdheid, die door de omge-
ving eerder wordt opgemerkt dan
door de persoon zelf.

En hoe werk je daar dan samen
aan?
Peter Bonthond: "We werken aan
herstel door zelfwaardering. Ik
leer cliënten regisseur van hun ei-
gen werk te worden, door te kie-
zen voor ander gedrag, Daarvoor is
eerst inzicht nodig in de oorzaken
en de gevolgen.
Er bestaan een aantal verschillen-
de benaderingen. We gebruiken ze
alle en soms ook in combinatie. Ze

hebben gemeen dat ze allemaal in-
grijpen op klachten die met het
werk te maken hebben. In sommi-
ge gevallen beginnen we om het
objectief waarneembare gedrag
van de cliënt in verband te bren-
gen met de manier van denken
over zichzelf. Werknemers met
stress hebben vaak een negatief
beeld over zichzelf, voelen zich
slachtoffer. Soms ook is het nuttig
om in te gaan op onverwachte ne-
gatieve emoties: huilbuien, de-
pressiviteit kunnen zowel met de
privc-situatie als met het werk sa-
menhangen. Heden, verleden,
privé en werk hebben allemaal
met elkaar te maken. Je kunt daar
als behandelaar natuurlijk niet
omheen, al proberen we voorrang
te verlenen aan de dingen die met
het werk te maken hebben. En
tenslotte werken we soms ook aan
de lichamelijke kant: slaapproble-
men, gezondheid, voedingsgedrag
(veel koffie drinken bij voorbeeld).
Zo krijgen we zicht op de persoon.
Maar we moeten ook het werk bij
du kop pakken.
We brengen de positie van de
cliënt ïn kaart. Moet je niet eens
praten met je directeur; is plek in
de organisatie goed; kunnen we
ons heroriënteren op je loopbaan;
moet je werk en privé niet beter
scheiden? Zijn er geen redelijker
werktijden af te spreken, zodat er
wat meer vrije tijd overblijft?
Als we er zicht op hebben, hoe de
klachten ontstaan zijn, kun je er-
aan gaan werken om je anders te
gaan gedragen. Omgaan met tijd,
efficiënter omgaan met werk, een
vrijere, lossere houding ten op-
zichte van je werk leren innemen.
Je gaat niet minder voor je werk
betekenen, maar wat anders.

Wat ik doe, is hartstikke boeiend.
Je maakt veranderingen mee in
mensen, je bent getuige van groei-
processen. Ook veel humor maakt
deel uit van de sessies. We lachen
heel wat af, Als je kunt lachen om
de situatie, ben je er afstand van
aan het nemen. Je kunt dan ook
een trots gevoel toelaten, datje er-
in slaagt om je eigen leven om te
buigen.

Heeft de toename van klachten
die met werk te maken hebben
ook iets met de maatschappij te
maken?
Peter Bonthond: "De objectief-
waarneembare werkdruk is beslist
toegenomen. De snelle informatie-
voorziening, het gebrek aan rust-
punten zijn objectieve feiten, Maar
je moet ermee omgaan: bevalt me
dit, is dit goed voor mijn gezin en
mijn school ? Komt dit wel ten goe-
de aan de mensen die ik verpleeg
of verzorg"? Mensen moeten leren
ja of nee te zeggen. Geen nee kun-
nen zeggen komt ook voort uit het
enthousiasme dat nodig is om
voor dit vak in zorg of onderwijs te
kiezen. Ze zijn aan dit werk be-
gonnen, omdat ze het zulk leuk
werk vonden. lm dat willen ze
weer terug: het werk weer leuk
vinden. Daar help ik 'n beetje mee.

Wie betaalt de hulp van LCS
eigenlijk?
Er zijn gelukkig verzekeraars die
dit soort hulp in hun ziektekos-
tenpolis hebben staan. Het Zilve-
ren Kruis bij voorbeeld. De verze-
keraars constnU'mi, dat onze pre-
ventieve hulp het medicijngebruik
doet afnemen. Dat vinden zij Ir u k
en de patiënten ook. Voor het on-
derwijs is er door de regering een
speciaal Vervangingsfonds inge-
steld. Ook de minister draagt er zo
toe bij om mensen vitaal te hou-
den in hun werk. Dat is prettig
voor hen, maar ook welbegrepen
eigenbelang van het opperhoofd
van de sector: anders kost het hem
nog veel meer.

Peter Bonthond is bereikbaar
onder nummer 0315-242280;
het LCS is gevestigd in Doetin-
chem: 0314-374194.

Vorden
VORDEN - ULFTSE BOYS 3 - 1
Vorden heeft, afgelopen zondag de
eerste punten van de competitie
2000-2001 gepakt. Tegenstander
Ulftse Boys zal met lood in de
schoenen naar Vorden zijn afge-
reisd, omdat in het vorige seizoen
Vorden twee eclatante overwin-
ningen tegen hen heeft geboekt.
Het ging zondag wat moeizamer
en het was ook geen flitsende wed-
strijd, maar Vorden heeft wel ver-
diend gewonnen.

Vorden kwam moeizaam op gang.
De opbouw was traag, maar er
werd ook weinig balverlies gele-
den. Ook Ulftse Boys drong nau-
welijks aan en de eerste 20 minu-
ten was het dan ook een gezapig
partijtje. Gaande de wedstrijd ging
Vorden wat beter spelen en creëer-
de het zich een aantal kansen. De
beste kans kreeg Dennis Wentink
toen een geblokt schot van Hugo
van Ditshuizen voor zijn voeten
viel. Hij punterde de bal rakelings
naast. Ulftse Boys kwam moei-
zaam tot de aanval, omdat met na-
me op het middenveld Rene Nijen-
huis en Hugo van Ditshuizen de
tegenstander kort hielden en Den-
nis Wentink tcrugvcrdedigde. In
de 30e minuut pikte Kric Oldenha-
ve een afgeslagen cornerbal op,
kapte zijn tegenstander uit en leg-
de de bal onberispelijk in de verste

hoek; 1-0. Dit was een opsteker
voor Vorden, dat de laatste tijd
moeilijk tot scoren komt. Vorden
legde in deze fase van de wedstrijd
de tegenstander zijn wil op. Het
kreeg kansen om de voorsprong te
vergroten. Vlak voor rust werd
Sandor Verkijk in de diepte aange-
spceld. Hij kwam vrij voor de keep-
er, maar ging niet voor eigen suc-
ces, want hij liet Ronnie de Beus
.scoren: 2-0.
Na de thee tapte Ulftse Boys uit
een ander vaatje. Het speelde
agressiever en speelde de lange bal
op de boomlange spits. Doelman
Hoevers was echter attent op de
kopballen. Tn de 65e minuut
kreeg Vorden een onnodig doel-
punt tegen. Keeper Hoevers en
twee verdedigers lieten de bal voor
elkaar liggen en daar profiteerde
de spits uit Ulft gretig van: 2-1. Dit
doelpunt bracht overigens wel de
spanning in de wedstrijd terug.
Ulftse Boys oefende meer druk,
maar de Vordense verdedigers ga-
ven weinig ruimte weg, Ronnie de
Beus had een goede kans op de be-
slissende goal. Hij stevende op de
keeper af, maar lepelde de bal te
zacht over de keeper, zodat die
zich kon herstellen en de bal op de
doellijn had achterhaald. In de
slotminuten hield doelman Hoe-
vers de voorsprong vast toen hij de
bal uit de bovenhoek tikte. Invaller
Kamperman maakte aan alle span-
ning een eind door in de laatste

minuut de 3-1 binnen te tikken,
nadat hij de keeper had omspeeld.

UITSLAGEN 9-10 SEPTEMBER
Vorden Dl-SHH Dl 4-6, Vorden D2-
AZC D2 3-3, Ecfdc D2-Vorden D3 2-
5, Warnsv. Boys H2-Vorden El 6-3,
Vorden H2-Zutphen H2 4-0, Vorden
H3-Gaz. Nieuwland H3 4-3, Warnsv.
Boys Fl-Vorden Fl 1-6. Vorden F2-
Gaz. Nieuwl. F2 0-2, Vorden F4-
WHCZ F5 IA, Erica F2-Vorden F5 0-
2, Vorden Al-Avanti Al 0-6. Vorden
BI-KI. Dochteren BI 1-6, Vorden
C1-ZWC1 0-6, Vorden 1-UIftse
Boys l 3-1, Vorden 2-Lochem 2 2-2,
Vorden 3-KI. Dochteren 2 8-0, Reu-
nie 6-Vorden 5 3-3.

PROGRAMMA
16-17 september: Davo Al-Vorden
Al, Gorssel Bl-Vorden BI, Albatros
Cl-Vorden Cl. SDOUH 1-Vorden l,
Doetinchem 3 -Vorden 2, Markelo
3-Vorden 3, Vorden 4-Eibergen 5,
Vorden 5-AD 6.

Stichting Oude Muziek De Graafschap presenteert:

Nieuw seizoen
kasteelconcerten

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Het seizoen 2000/*01 is al weer
het derde waarin Stichting Ou-
de Muziek De Graafschap een
nieuwe serie aantrekkelijke
kasteelconcerten presenteert.
Deze zullen plaatsvinden op
een vijftiental schitterende
plekken in Oost-Gelderland en
Salland.

Prachtige, inmiddels bij het vaste
publiek bekende en een aantal ver-
rassende, heel bijzondere nieuwe
locaties in een gebied dat zich uit-
strekt van Kasteel Ruurlo tot Kas-
teel Terhorst bij Loenen en van Ha-
vezate Schoonheten bij Raalte tot
Kasteel Anholt in Duitsland. Dit
laatste verdient speciale vermel-
ding: een werkelijk schitterend
kasteel, net over de grens bij Gen-
dringen.
De formule van Stichting Oude
Muziek De Graafschap blijft onge-
wijzigd: oude muziek op histori-
sche locaties, grotendeels uitge-
voerd op authentiek instrumen-
ten door uitstekende musici uit
binnen- en buitenland. De pro-
grammakeuze is steeds aangepast
aan de stijlperiode van de histori-

sche ambiance waar de fijne en
doorzichtige klang van de oude in-
strumenten zeer mooi tot hun
recht komt,
Het programma-aanbod is zeer ge-
varieerd: een greep hieruit bevat
onder andere een uitvoering van
Bcethoven's opera Fidelio voor his-
torische blaasinstrumenten met
verteller en de absolute kamermu-
zicktopper het Oktett van Schu-
bert door leden van het Concert-
gebouworkest, maar ook middel-
eeuwse liederen door de sopraan
Johannette Zomer tot historische
dansen aan het hof van Ixxlewijk
xrv.

Alle vijftien concerten vinden
plaats op zondagmiddag en de toe-
gangsprijs is een all-in bedrag, in-
clusief consumpties en program-
ma. Er wordt korting verstrekt bij
afname ineens van kaarten voor
vier of meer verschillende concer-
ten. Vanwegen de beperkte capaci-
teit van de kleinere locaties wordt
reserveren aanbevolen. Folder en
inlichtingen bij Stichting Oude
Muziek De Graafschap, telefoon
0575-529978.



Joseph Guy

VS Cognac
Kalmoes

Boerenbitter
1 liter

Vat 69
0,7 liter

19,9518,95 32,95

Boomsma

Honeybitter
0,7 liter

Pisang
Ambon
0,7 liter

20,95 17,95

Gorter

Jenever
1 literS U P E R DE BOER

A L T I J D OP Z O E K NAAR HE' B E S T E 19,95
Slijterij-wijnhandel

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

Aanbiedingen geldig van 11-09-00 t/m 23-09-00

BOLCHRYSANT 7,95

2CYCLAMEN 10,00

2 bossen BLOEMEN 9,95

1 bos ROZEN a 20 stuks 9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweide
loeiiieti en planten

MODESHOW
bij Langeler mode

Wij nodigen u uit op
woensdag

i 3 september a.s.
om 1O.OO uur 1e show
om 14,00 uur 2e show

Voor onze shows hebben wij een
ruime keuze gemaakt uit een

inspirerende dames- en heren
herfst-wintercollectie.

De sfeer is ongedwongen en naluur-
lijk staat de koffie klaar,

Kerkstraat 11 • 7255 CB Hengelo (Go.)
Telefoon 0575-461235

Start nieuwe danslessen!
De onderstaande lessen starten weer

in de weck van 18 september:

Stijldansen voor:
Jeugd & Volwassenen & 55+

Littleswing (vanaf 4 jaar)

Kidswing (vanaf 8 jaar)
Streetdance, Carribean

Veekrs 'Donce
Tramstraat 37-39 te Lochcm,

Tel.: 0573 - 25 18 36

Wij geven les in;
Lochem,
Laren,

Borculo,
Vorden,
Ruurlo

en
Geesteren



BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA75 JAAR

„Feest"

De tentoonstelling
wordt gehouden op
15, 16 en 17 september
in het Dorpscentrum
te Vorden

U kunt deelnemen in de volgende categorieën:
1. Stekplanten en pompoenen voor schoolkinderen
2. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten: a. voor volwassenen, b. voor

kinderen, c. tuintjes voor kinderen, d. versierd speelgoed - t/m 14 jaar
3. Eigen gekweekte planten - vruchten - siervruchten - bloemen
4. Cursisten
5. Niet-cursisten vanaf 16 jaar: a, vaas, b, bakje, c. fantasie, d. tafelstukje,

e. biedermeier, f. wandstuk, g. stobbe, h. veldboeket, i. bloemenfruitmand
6. Bloemstukjes kinderen: a. kinderen t/m 10 jaar, b. kinderen t/m 15 jaar
7. Droogbloemen: a. boeket, b. fantasie, c. schilderijtje, d. biedermeier,

e. wandstuk, f. zijdestuk
8- Verenigingen/organisaties enz.
9. Thema (volwassenen)

INLEVEREN STEKPLANTEN KINDEREN: DONDERDAG 14 SEPT. 13.00-17.00 UUR
EN VANAF 19.00-22.00 UUR. DORPSCENTRUM ZIJINGANG.

INLEVEREN:
Categorie 1 t/m 7: do. 14 sept. 19.30-22.00 uur / vr. 15 sepl. 8.30-10.00 uur
Categorie 8 en 9: vr. 15 sept. 8.30-10.00 uur.

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 15 sept. 19.00-22.00 uur
zaterdag 16 sept. 11.00-21.00 uur
zondag 17 sept. 10.30-17.00 uur

PRIJSUITREIKING: zondag 17 sept. om 16.30 uur.

ENTREE: f 2,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar GRATIS.

VERLOTING; De trekking vindt plaats op maandag 18 sept. om 19.30 uur in het
Dorpscentrum.

%V^WW^^V.-AV .̂V .̂V.\V^ASVAVAV.VAWU\SS%VAV.

|0h Topmerk-weken
2 halen • > 1 betalen

AH RUNDERGEHAKT
2 kilo f3;50

AH CHANTILLY IJSJES
2 pak

SUNILWASPOEDERNAVUL
2 pak

59

PEPSI COLA
2 flessen a 1,5 It

YOGHO YOGHÜDRINKYOGHURT
2 pak f;79

BERBERANA DRAGON TEMPRANILLO
2 flessen a 0,75 It 9.'99

AH WITTE PITLOZE DRUIVEN
2 doos a 500 gr

Jansen & gal
autoschadebcdriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

'fïp^f Brinkhorst l
llti/j 72Ü7 BG ZutPhen

1 (Industrieterrein Revelhorst)
|BBWt| Telefoon 0575-571660

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

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

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo ^^^\
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 1JB £

EINDE ZOMER FESTIJN

GENDA V O R D E N
SEPTF,MBF,R

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
| i ' i i d i ' Bdulc 'bcinn U e Wehme:
info bij de receptie

13 NBvP: 'Vrouwen van Nu'
13 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
14 Bridgen in Dorpscentrum, org.

De Wikke
15 Nutsfloralia: bloemen tentoon-

stelling
16 Nutsïlonilia: bloemen ten toon-

stelling
16 Klein Axen: workshop
17 Nutsfloralia: bloemen ten toon-

stelling
17 l;ictstocht Unde
17 HSV De Snoekbaars: sr j i m \

wedstrijd
18 Bridgeclub Vorden:

Dorpseentrum
19 KBO Soosmiddag
'20 NBvP: fietstocht

20 Bridgeclub BZR: Doipsccntrum
20 Welfare Najaarscontncrmiddag

Wehme
21 HVG Wildcnborch, bingo
21 Bejaardc'nkring Dorpscentrum
21 Toneclavond Linde
21 Bridgen in Dorpscentrum, org.

De Wikke
22 Vogelschieten Linde
23 Kastelen wandelrocht, sUui

Dorpscentrmn
23 Volksspelen, slotbal Linde
24 HSV De Snoekbaars: leden-

wedstrijdVorden/Hengelo
25 Bridgeclub Vorden:

Dozpscentnixn
27 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
28 PCOB: 'Weer en Natuur'
28 HVG dorp Voixlen: samen met

i 1VG Linde
28 Bridgen in Doipscenliiim. org.

De Wikke
30 Sursum Corda: limonadecon-

cert in het Doipscentrum

Sla NU uw slag want
OP=OP

ALLE artikelen met een ORANJE sticker
gaan weg tegen echte Afbraakprijzenü

U ziet alle artikelen bijeen staan rond de kassagroep.

DIT EINDE ZOMERFESTIJN VINDT U NATUURLIJK WEER BIJ

Leestenseweq 10 - Zutphen Tel. 0575 - 52 17 96
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