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Begroting 1998

Verhoging van belastingen in het
verschiet

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

Burgemeester en wethouders willen
in 1998 de belastingen verhogen.

Het heeft het college veel moeite ge
kost om de gemeenteraad een nage-
noeg sluitende begroting voor te leg-
gen. Al enige jaren constateert het ge-
meentebestuur dat de ruimte in het
budget minder wordt. Het tekort op de
begroting 1998 is ruim een half mil-
joen gulden. Dat zijn voor het college
duidelijke signalen dat de budgetruim-
te moet worden vergroot.

Omhoog
De onroerend zaak belasting moet tien
procent omhoog. Ook voor de jaren er-
na vindt het college een jaarlijkse ver-
hoging met dat percentage op zijn
plaats. "Eigenlijk zouden we u moeten
voorstellen de tarieven voor de OZB
met een nog hoger percentage te ver-
hogen", schrijft het college in de aan-
biedingsbrief aan de gemeenteraad.
"Het kabinet heeft echter besloten de
gemeenten te compenseren voor de
snelle stijging van de lokale lasten". In
de zogeheten september-circulaire van
het rijk verwacht Vorden nadere mede-
delingen over de algemene uitkering
uit het gemeentefonds. In het meerja-
renbeleidsplan heeft Vorden een stel-
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post 'lastenverlichting' opgenomen
van f120.000 om de belastingverho-
ging voor 1998 te beperken. Bij het
vaststellen van de tarieven voor de af-
valstoffenheffing gaat het college er-
vanuit dat die kostendekkend moeten
zijn. De kosten stijgen, de tarieven dan
ook.

Rioolrecht
Het rioolrecht wil het college minder
laten stijgen dan uitgangspunt was in
het gemeentelijk rioleringsplan. In
plaats van een stijging van f48 stelt
het college voor het rioolrecht te ver-
hogen met f24. De reden is dat de ge
meente bij de uitvoering van de riole-
ring in het buitengebied in de laatste
fase is beland. "Dan is terughoudend-
heid bij tariefsverhoging op zijn
plaats", schrijft het college.

Om tot een sluitend meerjarenbeleids-
plan te komen stelt het college voor om
eenmalig in 1998 stortingen voor een
aantal voo^fcriingen te korten met
tien procenc Er wordt dan bezuinigd
op onderhoud, realiseert het college
zich.
De gemeenteraad vergadert op 28 okto-
ber over de begrotingsplannen van het
college.

EHBO Baak-Vierakker
Het seizoen voor diverse opleidingen is
weer begonnen. Zo ook de EHBO ver.
Baak-Vierakker, die bij voldoende deel-
name een opleiding voor u organiseert.
Ook de opleiding voor reanimatie ver-
zorgen wij voor u. Bent u geïnteres-
seerd, en dat bent u, neem dan per om-
gaande contact op met W. Schipper tel.
44 15 96 voor nadere informatie.

Start van het 8e seizoen a.s. woensdag
24 september en vervolgens iedere
woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum, zaal "'t Stampcrtje". Inlichtin-
gen: tel. 55 28 30.

Country Living Fair
geslaagd
Volgens de organisatoren is de Country
Living Fair succesvol verlopen. De
standhouders waren zeer tevreden
over de aandacht voor hun produkten.
25.000 bezoekers bezochten de Coun-
try Living Fair, welke als zeer mooi
werd ervaren.

Bom toü feKBöoS
Alle informatie op het

spreekuur voor talen

Maandag 22 september
19.00-20.30 uur

Vrije School, Isendoornstraat 22, Zutphen

•m -fr-

^fi
Volksunivers i te i t

Zutphen e. o.

Frans, Engels, Spaans, Zweeds,

Italiaans, Nederlands
(o.a. voor anderstaligen)

(0575) 51 55 89 (9.00-12.30 uur)

Hervormde Gemeente
'/.omlag 21 september 10.00 uur Ds. H. Westerink,
H. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
'/omlag 21 september 10.00 uur ds. J.W. ten Kate,
Doetinchem.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 Ds. Th.P. van Belzen,
Nijverhal; 19.00 uur Dhr. H.G. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 21 september 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 20 september 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 21 september 10.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.

Weekendwacht Pastores:
21-22 september Pastoor E. Lammers, Hengelo Gld.,
tel. (0575)46 1275.

Huisarts 20-21 september Dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, ^fcie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 20-21 september P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30 -
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het S h a l , Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hart bewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Hur» voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk t e l . (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland I n f o p u n t in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcent rum Het Jebbink
4a, tel. (0575)55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel . 06-8212240.

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

Op'enbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur. woensdag
13.30-17.30 uur , donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Ui t leen pos t Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-I)ek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de We h m e", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 17 01.
Vrijwil l igerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



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

• Basiscursus textielschil-
deren. Start 1 oktober, och-
tend of avond (5 lessen). Info:
Anja Brummelman-Walge-
moet, Polweg 10a, 7251 RZ
Vorden. Tel. (0575) 55 16 49.
Verkoop op dinsdag

• Te koop: snijmais. H.J.
Groot Enzerink, Deldenseweg
13, Vorden, tel. (0575) 55 15
71

• Te koop: 4,5 ha zware snij-
mais (ras Unico). Briefjes
inleveren voor 20-9 19.00 uur
bij DJ. Norde, Ruurloseweg
48, Vorden

• Te huur: royale helft van
een dubbel woonhuis i.o.
Vorden, compleet gemeubi-
leerd en gestoffeerd. Van 1
januari 1998 tot plm. 1 juli
1998. Info tijdens kantooruren,
telefoon (0544) 37 59 15

• Te koop: 50 balen paar-
denhooi f 4,50 p.b. Tel. 55 34
58

• Vanaf 22 okt.: schminkcur-
sus in het Dorpscentrum te
Vorden. Info: Irma Rouwhorst.
Tel. (0575) 55 65 38

• Speelgoedparty van Early
Learning Centre bij u thuis?
Bel (0575) 55 19 87

• Gevraagd: een meisje
voor de zaterdag voor huis-
houdelijke hulp. Tel. (0575) 55
30 09

• Te koop: plm. 4 ha snij-
mais. Rossel, tel. (0575) 55 30
15

• Te koop: gekloofd open
haardhout, eiken en beuken.
Tel. (0573) 45 26 41

• Te koop: woonhuis met
garage, schuur en plm. 1 ha
weiland. Buitengebied Ruurlo.
Aanvaarden in overleg.
Brieven onder nr. R 17-1
Studio Contact, Barchemse-
weg 7, 7261 DA Ruurlo

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

• Te koop: Ford Escort 1.4
CL bouwjaar 1987, 110.000
km, Lz.g.s. Tel. (0575) 46 36
15.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Geen resultaat
binnen 30 dagen, dan geld
terug. Bel Lenie Walgemoet,
Vorden, tel. (0575) 55 28 25

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

Middenstandsavondschool
Zutphen

Middenstand AOV opleiding
Algemene Ondernemers Vaardigheden

Avondopleiding start
15 september

Cursusavonden:
maandag en dinsdag van 18.45 - 21.45 uur

(bij voldoende deelname)

Lokatie: Isendoorn College
Lage Weide l, Warnsveld

Informatie en inschrijving op de cursusavonden:
A. Hoogkamp, Tel. (0575) 52 16 42

Dinsdaq's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
St Kieur (Diacolor)

knippen & wassi
8t Animatie

Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

Vrijdag Piekendag
10 vleeswaren- en worstsoorten

f 13" per 100 gram

WOENSDAG GEHAKTDA6
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

magere
Priklapjes

ƒ7,45500 gram

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 bief stukjes

f 10,-
2 Pizza's

ƒ 10,-
SMULTIP !

Ribsteak
100 gram f l jO W

Hef adres voor uw huisslachting

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Rosbief
100 gram f2,25

Boerensnijworst
100 gram f 1,79

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

FIJN OF GROF
500 gram

f 4,98
1 kilo

f7,95
combi-voordeel
4 hamburgers +
4 vlindervinken

samen f8,95

Slagerij/worstmakerij

SJANRODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

gratis
HE.ERSINK h a a r m o d e

zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

aphoonmaak- en
bchoorsteenveegbedrijf

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

cr»

o»

.
< -a

Florijn
bessen
liter 17.95
nu 15.95

ESSEM

Relsky
vodka
70cl 20.95
nu 18.95

Jager-
meister
70cl21.95
nu 19.95

Bals
Jenever
liter 24.45
nu 21.45

ar "-'^yy ,,-,»

nfi

JONGE
BOLS

Slijterij Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Glen Shee
whisky

70cl 20.95
nu 18.95

Dl Saronno
70 cl
25.50
nu 22.95

P e echte Jrankenspecialist... het begin m alle gezelligheid.



Op 7 september 1997 is ge-
boren onze dochter en mijn
zusje

Annemijn
CHRISTIN A
LISELOTTE

Joop Kluft
Petra Kluft-
van Goethem
Roos-Sophie

Weerdestein 149
1083 G K Amsterdam

Wij zijn blij met de geboorte
van onze tweeling

PauHen
ROSANNE
en

Stefan
LUUK

Ze zijn geboren op maandag
8 september 1997.

Ron, Marian, Daan,
Riek en Mariëlle
te Riele

De Doeschot 14
7251 VJ Vorden

Zo gewoon en toch zo bijzon-
der, zo alledaags, maar
steeds weer een wonder.

Geboren op 10 september
1997 onze dochter en zusje

G wen

Wim, Jolanda en
Anouk Meerbeek

Scheiddijk 2a
7263 SV Ruurlo
Tel. (0573) 49 13 48

Hoera, ik heb een zusje!
Zij heet

Michelle
CHRISTINA
CAROLINA

Zij is geboren op 11 septem-
ber 1997 om 7.17 uur en weegt
3200 gram.

Bert, Angela en Niels
Lichtenberg

De Bongerd 26
7251 CD Vorden
Tel. (0575) 55 34 49

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur. Als je langs wilt komen,
bel dan even

Henk Brummelman
en
Ria Govers-Maat

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

Raymon Julian

Raymon is geboren op 12
september 1997 om 13.11 uur,
weegt 3910 gram bloot en is
54 cm groot.

Mari en Bea
Schierboom-Gotink
Jeffrey

Lansinkweg 5
7207 DG Zutphen
Tel. (0575) 52 71 24

Bij deze wil ik iedereen be-
danken voor de belangstelling
en kaarten die ik mocht ont-
vangen tijdens mijn 90e ver-
jaardag.

W.H. Dimmendaal-
Pardijs

Insulindelaan 18, Vorden

Mede dankzij u, is onze dag
een onvergetelijke dag ge-
worden.

Jürgen en Germaine
Lukassen-Goossens

willen u bedanken voor alle
kaarten en attenties die wij
voor onze trouwdag hebben
ontvangen.

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo

HARTELIJK DANK
•

Aan allen die op welke wijze
dan ook ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Han Grotenhuijs ^
Dini Grotenhuijs-Toevank

September 1997
Wolfstraat 6, Baak

• l.v.m. de toenemende
drukte zoek ik iemand dje
mijn brommert op kan voe-
ren

• In Linde is het altijd
koopzondag!

l

delen u mede dat zij voornemens ||
zijn in het huwelijk te treden op don- |
derdag 25 september 1997 om i
15.00 uur in gemeentehuis "Kasteel j|
Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats i
om 16.00 uur in de Geref. kerk te &
Vorden door ds. J. van Langevelde.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.45
tot 19.30 uur in Café-Restaurant "De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Deldensebroekweg 1
7251 PL Vorden

Maandag 22 september a.s. zijn wij
25 jaar getrouwd.

Remt Mennink
en
Gerda Mennink-Struik

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 18.00 uur in bodega 't Pantoffeitje
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Galgengoorweg 19
7251 KD Vorden

Op zaterdag 27 september 1997 zijn
wij

Derk Hartemink
en
Dini Hartemink-Garsen

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij feestelijk te vieren op
vrijdag 26 september a.s. samen
met kinderen, kleinkinderen, familie,
vrienden en buren in zaal "Den
Bremer", Zutphen-Emmerikseweg
37 te Toldijk.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.30 uur.

IJsselweg 25
7233 SJ Vierakker

3S8888^̂

We zijn heel erg verdrietig dat we afscheid moes-
ten nemen van onze lieve, zorgzame

HENDRIK GERBEN BAKKER

23 december 1940 15 september 1997

Hij kon niet meer.
We zullen hem erg missen.

Gre Bakker-Scholtens
Marjan en Han
Johan en Yvette
Bert t

Mulderskamp 2
7251 EZ Vorden

Henk is thuis.

De kerkdienst wordt gehouden op vrijdag 19 sep-
tember om 10.30 uur in de Gereformeerde kerld
Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden om plm. 11.30 uur
op de Algemene Begraafplaats in Vorden.

U kunt ons condoleren in de kerk vanaf 10.15
of na de begrafenis in het jeugdgebouw
Gereformeerde kerk.

Want wie tot zijn rust is ingegaan,
is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken . . .

Hebr. 4 : 10

Na een moedig gedragen lijden heeft God thuis-
gehaald, mijn lieve zoon, onze broer en zwager in
de leeftijd van 56 jaar.

HENDRIK GERBEN BAKKER

Vorden: A. Bakker-Ottens
Veenendaal: J. Dekker-Bakker

H. Dekker
Putten: G.G. Bakker

Holten:

Warnsveld:

G. Heusinkveld
J. Bakker
W. Bakker-Geerken
LD. Hulsbos-Bakker
B. Hulsbos
Neven en nichten

Vorden, 15 september 1997

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde broer, zwager en oom

HENDRIK WILLEM WESSELINK
WEDUWNAAR VAN W.E. WESSELINK-EGGINK

op de leeftijd van 76 jaar.

Hengelo (Gld.): A.H. Wesselink-Wesselink
Vorden: H. Wesselink-Tjoonk

Vorden: A. Eggink-Wesselink

Neven en nichten

Hengelo (Gld.), 8 september 1997

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde broer, zwager en oom

HENDRIK WILLEM WESSELINK
WEDUWNAAR VAN W.E. EGGINK

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: A. Eggink-Wesselink

Vorden: R. Eggink-Oortgiesen

Vorden: A. Hukker-Eggink
E.J. Hukker

Vorden: H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Laren: G.A. Veltkamp-Eggink
T. Veltkamp
Neven en nichten

Vorden, 8 september 1997

Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend en dat hem een verder lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, na
een mooi leven samen, van ons is heengegaan
mijn lieve zorgzame man, onze vader, opa en
overgrootvader

HENDRIK JAN STOKKINK
ECHTGENOOT VAN JANNA ZWEVERINK

op de leeftijd van 80 jaar.

J. Stokkink-Zweverink

Derkje en Derk
Henk en Gerda
Hendrik-Jan en Tinie

Harry en Gerda

Dinie en Jan

Janneke en Henk
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

7231 PH Warnsveld, 12 september 1997
Lochemseweg 32a

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 16 sep-
tember op de Algemene Begraafplaats te Warns-
veld.

DAG LIEVE OPA STOKKINK

Wij zullen u erg missen.

Erna - Henk Jan
Jolien

Anja

*£*£ ' t?££JI :;4*€f <*££&
TIJDEN VERANDEREN. KWALITEIT Ml

nieuwe oogst

ELSTAR appele"
lekker stevig soort £. kilo

mooie harde
UIEN

erwie
nu nog mis

kilo 198
ƒ cxoot gepromoot

f AAANGO 'S
l de smakelijkste 398

C
^c ld verse

'REI
boordevol vitaminen

kilo

De - R - weer in
de maand . . . .

HAND en PERS

SINAASAPPELEN

vers gekookte

jonge BIETJES

500 gram

f mooie harde
• HOLLANDS GLORIE
l salade

l 200 gram 249

V. _^
Aanbiedingen geldig van 15-9 t/m 20-9

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

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



£ QEMEENTE _g U L L E T I N y O R D E N

m Telefoon gemeente; (0575) 5574 74. ;

• Tdcfax gemeente; {0575): 55 74 44. :•

• Openingstijden Gemeenidwfe;
maandag tot tm' met vrijdag van
830 tot 12.00 uur ï 'KfHl
wocnsrlagrniddag van KOÖ !:töt IZOO uur

• 'Openingstijden Milt o thee Je:
(ter inzage liggende strikken)

' i dinsdag van 13.30 tot 20.30 uwr,
woensdag van 13,30 tot 17:30 uur,
donderdag van Ï3.3Ö tot 1Z30 mr,
Vrijdag van 23.30 tot 20,30 uur,

zaterdag van J0,00 tot 12,00 yun
Burgemeester Ej.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 3.00 tot 10.00 uur
en volgens aföpraak.

Wethouder D, MuldeHje-WeuJenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak. :

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij' de receptie van het
gemeentehuis.

J v,ERGUNNINGEN

Op 9 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
het Ministerie van Binnenlandse Zaken
voor het bouwen van een sirenemast
op het perceel Eikenlaan ongenum-
merd (terrein voetbalvereniging) te
Kranenburg.
de heer H.G. Stoltenborg voor het bou-
wen van een werktuigenberging op het
perceel Polweg 2 te Wichmond.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

op 25 september een cursus. Om die
reden is burgerzaken op 25 september
1997 gesloten.

VONDOPENSTELLING

Op dinsdag 30 september 1997 is de
afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, van 18.30 tot 20.00 uur geopend.

De eerstvolgende avondopenstelling is
op dinsdag 21 oktober 1997.

URGERZAKEN OP 25
1 SEPTEMBER 1997 GESLOTEN

De medewerkers van de afdeling be-
stuur, onderdeel burgerzaken, volgen

IJDELIJKE^RKEERSMAAT-
REGEL

In verband met het Volksfeest te Linde
hebben burgemeester en wethouders
besloten om op zaterdag 27 september
1997 van 12.30 A tot 18.00 uur, of
zoveel korter of la^^er als noodzakelijk
is, de Lindeseweg tussen het Stapel-
broek en de Vosheuvelweg af te sluiten
voor alle bestuurders van voertuigen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

HJJ. Maalderink Burgemeester 05-09-97 bouwen van een
Vunderinkhof 24 carport
Vorden

B. Voskamp het Wicmclink l 10-09-97 herbouwen van een
Vorden woning

Deze bouwaanvragcn kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met in-
gang van 19 september tot en met 16 oktober 1997 ter inzage:

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

1. Jansen Metaalwaren Vorden B.V., Postbus 21, 7250 AA Vorden, voor het oprich-
ten van een inrichting voor de opslag van goederen op het perceel Ambachts-
weg 8 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. Bijenhof s Fijnhout Bewerking B.V., Industrieweg 2, 7251 JT Vorden, voor het
wijzigen van de opstelplaats van een aantal machines op het perceel Industrie-
weg 2 te Vorden.

De wijzigingen genoemd in de melding onder punt 2 hebben geen dan wel uit-
sluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

OUWEN WONING OP HET PERCEEL RAADHUISSTRAAT 9

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 18 septem-
ber 1997, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp
van het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Raadhuisstraat 9".

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van een woning mogelijk te maken op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie K nummer 3007, plaatselijk
bekend Raadhuisstraat 9 te Vorden. Het voornemen is de bestaande woning te slo-
pen.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot l 2.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van ged^^ten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelij ke^rdening.

ERGROTEN BEDRIJFSHAL AMBACHTSWEG

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 10, lid 8,
sub e. van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in artikel 10, lid 3.1, sub e. voor het vergroten van een
bedrijfshal aan de Ambachtsweg 14 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 18 september 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
het college kenbaar maken.

MET 'N ERKEND
SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BENT U GEGARANDEERD

BETER AF
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u Vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575)462319.

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R I J F

Spalstraat 22 Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 23 l*

zoekt

enthousiaste mensen
m/v

voor afwasibtulp
in de weekeinden vrijdag/zater.dag/zondag.

Leeftijd 18-22 jaar.

Hotel Restaurant
Bakker

Dorpsstraat 24 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 12

BADKAMIiR VERBOUWEN?

Voor modern design . ..
F. Jansen installatiebedrijf

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

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



KOOP D I T

VAN DIT HARTENMlKfE KOMT EEN KWARTJE TEN

ZWERFKÏN&EREN IN NÊDERLANQf

Want: accepteert u dat in onze

2 SS^^y^7\J

kinderen doelloos en zonder

perspectief op straat leven ?

<

w eert initiatief van de

Sint Maftinusstichting,

LAAT ONZE KRUIMELS NIET ZWERVEN

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 • Warnsveld

cjurin
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Staam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

DG nationale collecte
voor de Vereniging

tot steun aan de
Nierstichting Nederland
vindt plaats in de week

van 21 t/m 27 sept.

De collectant doet trouw z'n werk.
Uw gaven maken de Nierstichting sterk.

Het komt alle patiënten ten goede.

dat 'f moet

Mister Staam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persil
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

Tuinverlichting

Gietaluminium.
Geen onderhoud

nu met

10% korting

GOOSSEMS

Steenderenseweg 11, Hengelo
Telefoon (0575) 46 21 39

Maandagmorgens gesloten

Ook de saus
is een schot

mini runderrollade, O 49
met jagersaus, 100 gr.

^^^—

4 tartaartjes +
4 procureurlapjes

paté
div. soorten, 100 gr.

95 ham-preisalade,
100 gr.

198 ham-gehaktbrodje,
100 gr.

98

60

gegrild Zeeuws spek, ̂  89 zwijnegebraad, ^75
100 gr. 100 gr. nW'ftjfl ^VLEESWAREN

SPECIAL

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 1̂  Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

WOUD-
VRUC^TENVLAAI

1095

Zeeuwse bolussen495
"""s. nu 6 voor • • X"

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Doet u de tuin
aanleggen of
veranderen.

Denkt u aan onder-
grondse waterleidingen

en sproeiers?
Wij kunnen u dat demon-
streren en vrijblijvende
offerte maken, verder

hebben wij keien, grint,
tufstenen, plantringen,
palisaden, turf enz. enz.

vijverfolie
O,5 mm dikte

4 - 6 - 8 mtr breed
nu tijdelijk

4,- p.m.2
1 mm nu

7,50 p.m.2
Ook afwijkende maten ver-
krijgbaar tegen meerprijs.

Modeltuin aanwezig
's maandag 's morgens gesloten

GOOSSEIMS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

De aanvraag voor de huursubsidie voor het tijdvak 1997/1998

dient vóór 1 oktober 1997
ingediend te worden.

Na 1 oktober 1997 is het niet meer mogelijk
een aanvraag in te dienen. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor huursubsidie maakt u dan
een afspraak voor 26 september 1997!!!

Woningstichting

THUIS BEST Telnr. (0575) 46 14 60



Dubbel feest bij Landelijke Rijvereniging en Ponyclub "De Graafschap" uit Vorden

Opening overdekte rijhal en
25 jarig bestaan ponydub
De landelijke Rijvereniging en Po-
nyclub "De Graafschap" viert zater-
dag 20 september groot feest. Aan-
leiding is niet alleen het 25 jarig be-
staan van de ponyclub, maar boven-
al de feestelijke opening van de
overdekte rijhal.

Een rijhal met een hele voorgeschiede-
nis. Een aantal jaren geleden maakte
"De Graafschap" voor haar "binnen"
aktiviteiten gebruik van een gebouw
van de firma Groot Roessink. Laatst-
genoemde wilde het gebouw op gege-
ven moment permanent verhuren. Het
bestuur van de rijvereniging stelde
zich op het standpunt dat het voordeli-
ger zou zijn om zelf een manege te
bouwen.
Maar helaas op het terrein aan de
Hamelandweg (clubterrein) lag de be-
stemming "Grond van hoge landschap-
pelijke waarde". Dus problemen.
Voorzitter Henk Heuvelink hierover:"
In 1992 werd de bestemming "Paarde-
sport zonder bebouwing". Voor ons bij-
zonder triest, we hadden wel grond
maar mochten er geen gebouw op zet-
ten. We hebben toen een jaar lang bij
de gemeente allerhand alternatieven
aangedragen, echter zonder succes",
aldus Heuvelink.

Op gegeven moment bood de gemeen-
teraad van Vorden hulp en werd met
veel vijven en zessen de bestemming
gewijzigd en werd het "paardesport
met bebouwing". Dat was oktober
1996. Een paar weken later werd reeds
begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden om tot een overdekte
manege te komen. Er werd een begro-
ting gemaakt die uitkwam op 370.000
gulden.
Henk Heuvelink:" Door zelfwerkzaam-
heid van de leden bespaarden we
110.000 gulden. Bovendien hebben we
al zes jaar lang een perkplantenaktie
wat ons jaarlijks tien duizend gulden
oplevert ( in totaal dus 60.000 gulden).
We hebben gelukkig een uiterst aktie-
ve sponsorcommissic die het via aller-
hand akties (kortingbonncnaktie e.d.)
reklamcborden etc. voor elkaar heeft
gekregen 100.000 gulden binnen te ha-
len. Voor het resterende ton hebben wc
een lening aangegaan. Rente -en aflos-
sing kunnen wc opbrengen. Daarvoor
zijn de leden akkoord gegaan om jaar-
lijks, buiten de normale les-cn kontri-
buticgeldcn, 50 gulden extra te betalen
waarvoor ze dan het gehele jaar door
binnen kunnen rijden", aldus voorzit-
ter Heuvelink.

Zelf heeft Heuvelink ook een aanzien-
lijke kostenbesparing voor de vereni-
ging gerealiseerd. De rijvereniging be-
taalt nl. geen rioleringskostcn. Achter
de rijhal is namelijk een speciaal riet-

veld aangelegd, door middel waarvan
het afvalwater op milieuvriendelijke
wijze wordt gereinigd. De voorzitter
heeft er veel tijd ingestoken en is maar
wat trots dat hij van "hogerhand" de
benodigde toestemming heeft gekre-
gen voor zijn plannen. In elk geval de
rijvcreniging vaart er wel bij !

25 jaar ponies
Behalve de feestelijke opening van de
rij hal wordt zaterdag 20 september te-
vens het feit herdacht dat de rijvereni-
ging in 1972 een afdeling voor ponies
heeft opgericht. Dit gebeurde op initia-
tief van de toen zittende bestuursle-
den. In 1973 sloot men zich aan bij de
Koninklijke Federatie van landelijke
rijverenigingen en ponydubs.( Overi-
gens werd de vereniging in 1935 opge-
richt. Toen waren er alleen paarden. In
de loop der jaren is de ledenbalans
doorgeslagen richting ponies. De ver-
eniging telt 50 leden die pony rijden en
40 leden die paardrijden. Verder zijn er
nog 40 niet rijdende leden. Voorzitter
Heuvelink verwacht dat door de nieu-
we overdekte rij hal het aantal leden de
komende jaren zal stijgen. De manege
eeft een afmeting van 50x25 m2 waar-
van een rijbak van 50x20m2 De kanti-
ne in het gebouw biedt plaats aan circa
50 personen. Daarnaast is er een ber-
ging en uiteraard sanitaire voorzienin-
gen.

Er is voor zaterdag 20 september een
feestelijk programma in elkaar gesleu-
teld. Rond 11.00 uur s'morgens verza-
melen alle ruitei^van de vereniging
zich te paard c.q.^»y nabij het kasteel
Vorden. Daar stapiae wethouder sport-
zaken mevrouw M. Aartsen-Den Har-
der in de koets waarin bovendien
plaatsnemen voorzitter HJ.Heuvelink,
ere-lid B.Wunderink en de vertegen-
woordiger van ^^fchoofdsponsor ing.
J.Krooi van de Rroobank Graafschap
West.

Via een feestelijke optocht door Vorden
gaat het dan naar de nieuw gebouwde
rij hal aan het einde van de Hameland-
weg. Daar zal omstreeks 12.30 uur op
ludieke wijze de officiële opening wor-
den verricht. Gedurende de middag is
er voor de plaatselijke bevolking "open
huis". Tussen de bedrijven door is er
een dressuurdemonstratie van een
achttal ponies onder leiding van Jorien
Heuvelink. Er is een kur op muziek (Z-
niveau) door Suzan Groot Jebbink.
Verder nog een spring-clinic door
Edwin Klokman. (Hij is tevens als in-
struktcur aan de vereniging verbon-
den). Van 16.00 tot 18.30 uur wordt een
receptie gehouden waarvoor alle rui-
tersportverenigingen uit de omgeving,
de Vordense sportverenigingen, spon-
soren e.d. zijn uitgenodigd.

NCVB
Op dinsdagavond 23 september be-
ginnen de leden van de NCVB
Vorden weer aan hun vergadersei-
zoen. De NCVB is een vereniging van
christenvrouwen die zich bezighou-
den met maatschappelijke onder-
werpen. Door informatie en ge-
sprek met elkaar proberen zij hun
mening te vormen.

De individualisering, een ontwikke-
ling in de maatschappij waarin de
mens steeds losser komt van allerlei
verbanden, zoals kerk, vereniging of fa-
milie, zet de leden aan onder woorden
te brengen waarom zij als vereniging
bestaat. Was kennisoverdracht in het
verleden belangrijk, nu wordt het pra-

ten met elkaar en het ontmoeten be-
langrijker.
Men probeert dit vorm te geven door
één keer in de maand op de 4e dins-
dagavond bij elkaar te komen in het
dorpscentrum rond een onderwerp.
Ook organiseert men af en toe een och-
tend of middag bij iemand thuis en
praat dan over een video of gaat iets
maken of doen.
Op 23 september heeft men de nieuwe
predikant van de hervormde gemeente
in Vorden uitgenodigd om kennis te
komen maken. Hij spreekt over: ge
loofsopvoeding en jeugd. Men is van
harte welkom.
Voor meer informatie: Lieneke van
Ruller, tel. 55 36 35.

Klootschietvereniging
"Warnsveld"
Op zondag 28 september a.s. houdt K.V.
Warnsveld haar jaarlijks terugkerende
klootschiettoernooi. Er wordt gescho-
ten over een parcours met de lengte
van 5 km. Er wordt geschoten in diver-
se wedstrijd klasse's, en in een vrije
klasse. Inschrijven tot 30 minuten voor
aanvang of telefonisch bij dhr. G. v.
Bemmel. Tel. (0575) 51 39 28.

Eenzame mensen
zoeken contact
Al vele jaren zien we in ons land men-
sen uit andere landen. Veelal zijn zij
binnengehaald als goedkope werk-
krachten en met name voor het min-
der leuke werk. Een groot aantal van
deze personen zijn nu gelukkige men-
sen, zij hebben werk, het gezin is ook
in Nederland. Zij konden zich goed
aanpassen. Echter er is ook een, geluk-
kig kleine, groep mensen uit diverse
landen die het niet zo goed hebben ge-
troffen. Geen familie, het werk lukte
niet, een integratie kwam niet op
gang, maar ze vereenzaamden. Het eni-
ge was meestal wel lukt is de taal, al is
dat vaak ook gebrekkig door de zeer
kleine sociale contacten. Nu is het zo
dat van deze laatste groep er een aan-
tal in psychiatrische problemen zijn
geraakt en derhalve opgenomen in het
Spectrum Gelderland Oost.
Van uit deze situatie is het dan ook dat
ik dit artikel schrijf en aandacht vraag
voor een paar van onze cliënten. Zo is
er b.v. een man van ongeveer 45 jaar
uit voormalig Joegoslavië die mij vroeg
of ik niet iemand wist voor hem die af
en toe eens op bezoek komt of een
kaartje stuurt als hij op vakantie is. Ik
heb hier helemaal niemand! Deze
vraag heeft mij doen besl^«?n actie te
ondernemen voor deze groep mensen.
Want ieder mens heeft toch die ander
nodig. Het is toch fijn te weten dat er
eens iemand voor jou alleen komt of
aan je denkt?!
Voor informatie kan mer^^llen op 58
08 08 of (0654) 20 16 29.

Bridgeclub Vorden
Op maandagavond 8.8.97 is het nieuwe
bridgeseizoen van start gegaan met de
volgende uitslagen.
A-lijn: 1./2. de heer Nooteboom / part-
ner 56.3%; 1./2. de dames Van der List /
Vreeman 56.3%; 3. de heer en mevrouw
Hoftijzer 51.4%.
B-lijn: 1. de dames Groot Bramel /
Tigchelaar 60.2%; 2. de heren den
Ambtman / Vruggink 54.5%; 3. de da-
mes den Ambtman / Thalen 51.1%.

Koffie-actie
Wereldwinkel
De Wereldwinkel vraagt regelmatig
aandacht voor de leefomstandigheden
en problemen van haar producenten.
Afgelopen week zijn medewerkers in
touw geweest om onze koffie aan te
prijzen. Zij hebben in verschillende de-
len van Vorden kunnen vertellen hoe
door de verkoop van produkten van
kleine bedrijven er op sociaal- en mi-
lieugebied goede resultaten worden be-
haald, waardoor de mensen daar een
zinvol bestaan op kunnen bouwen.
Gelukkig zijn er weer veel Vordenaren
geweest die onze produkten wilden ko-
pen om ze uit te proberen. En naar wij
hopen bevalt niet alleen onze doelstel-
ling, maar ook de smaak. Leuk vonden
wij het om te horen dat u weet van on-
ze plannen om een winkelruimte te be-
trekken. Tot nu toe is niet duidelijk
wanneer dit zal gaan gebeuren, maar
wij houden u op de hoogte! Men staat
nu nog elke week op de markt.

Natuurontwikkeling en
landschapsherstel op
Hackfort
Op enkele voormalige landbouwgron-
den op het landgoed Hackfort werkt
Natuurmonumenten op dit moment
aan kleinschalige natuurontwikkeling
en landschapsherstel. Er wordt onder
andere in een weiland een poel met
glooiende oever gegraven. De vrijko-
mende grond - zo'n 3600 m' - wordt
grotendeels gebruikt voor het herstel-
len van een verdwenen steilrand tus-
sen de hoger gelegen (vroegere) kamp
of es en de lager gelegen graslanden.
Rijk en Provincie hebben voor de na-
tuurontwikkeling subsidie beschik-
baar gesteld. Het werk zal vier weken
in beslag nemen.
Het resultaat zal gunstig zijn voor al-
lerlei planten en dieren. De forse poel
(50 bij 60 meter in doorsnede) zal naar
verwachting het hele jaar door water
bevatten. Dat is belangrijk voor het
overleven en de voortplanting van di-
verse amfibiën en reptielen, zoals pad-
den en kikkers, watersalamanders en
de ringslang. Op de oevers zullen aller-
lei planten van vochtige plaatsen nieu-
we kansen krijgen, zoals kattestaart en
gele lis.
Enkele prachtige eiken markeren de
oorspronkelijke plaats van de te her-
stellen steilrand nog. De steilrand zal
worden ingeplant met voornamelijk
zomereik. De natuur zelf zorgt voor an-
dere struiken in de houtwal, zoals mei-
doorn, hazelaar en vlier. Zo hoopt
Natuurmonumenten een stukje land-
schap in oude luister te herstellen, ter-
wijl specifieke planten en dieren, zoals
vlinders en broedvogels er een nieuwe
leefomgeving vinden.

Een taal leren bij de
Volksuniversiteit
Is men van plan een taal te leren dan
kan dit bij de Volksuniversiteit Zut-
phen. In een ongedwongen sfeer kan
men Engels, Frans, Italiaans, Spaans,
Tsjechisch en Zweeds leren. Ook zijn er
cursussen Nederlandse grammatica en
nieuwe spelling of Nederlands voor an-
derstaligen met een middelbare of ho-
gere vooropleiding.
Nieuw zijn de intensieve cursussen
Frans en Engels waarin men in een ho-
ger tempo en in een kortere periode op
een bestaande basiskennis van de talen
opfrist en verder uitbreidt. Alle talen
worden op meerdere niveaus gegeven.
Wil men wat basiskennis krijgen van
een taal om zich enigszins verstaan-
baar te maken tijdens reizen in het bui-
tenland dan kan dit door een zoge-
naamde 'taal op reis'-cursus te volgen
in het voorjaar. Speciaal voor de deel-
nemers aan de cursussen Engels is in
het voorjaar '98 een reisje naar Enge-
land georganiseerd zodat men het ge-
leerde in praktijk kan brengen.
Een ieder die geïnteresseerd is wordt
uitgenodigd met de docenten te ko-
men overleggen of de aangeboden les-
sen aansluiten op zijn of haar niveau.
Het Talenspreekuur is op maandag-
avond 22 september in de Vrije School
aan de Isendoornstraat 22 te Zutphen.
Informatie tel. 0575-515589 's morgens,
VU Zutphen. (Zie advertentie).

Herfstfietstoertocht
Als de herft zijn intrede doet organi-
seert VRTC de Achtkastelenrijders haar
jaarlijkse herfstfietstoertocht over een
afstand van 100 en 40 km. Het is een
vrije toertocht waarbij de route is be-
wijzerd. De 100 km voert u door
Salland. Starttijd voor de 100 km is van-
af 8.00-10.00 uur en de 40 km is vanaf
10.00-13.00 uur vanaf "De Herberg" aan
de Dorpsstraat te Vorden. Toerboekjes
worden afgestempeld.



Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen, aan-
gevuld met heesters en groen In

boeketten.

f 2,50Al vanaf
Voor elk wat wils!

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

Op onze afdeling
Werkkleding

Een kleine greep
uit ons assortiment:

spijkerbroeken
p.st. 49,-

2 voor

overali's
p.st. vanaf 49,-
2 voor

overhemden
vanaf 29.5O

2 voor OOj"
Verder laarzen, werkschoenen,
klompen, sokken, werkbroeken

enz. enz.

Kom vrijblijvend eens kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Jirn Heersink 40 jaar
Vorden - Elke maand tovert HEERSINK haar-
mode een van onze plaatselijke schonen om in
een droomprinses. Deze maand een 40-jarigc
droomprins:

ervoor

erna

'Altijd in voor verandering!'

samen LEVEN
samen DELEN
NATIONALE
COLLECTE*:W
verstandelijk
gehandicapten
Leven met verstandelijk gehandi-

capten brengt extra zorg met zich

mee. Ouders, broers, zussen, leer-

krachten en verzorgers hebben

daarbij extra hulp nodig. Met uw

bijdrage steunt u projecten die

het leven van verstandelijk ge-

handicapten aangenamer maken

én de zware zorgtaak van hun

omgeving een stuk verlichten. Dat

is hard nodig. Want als we samen

willen leven, moeten we óók

samen delen.

O T/M 11 OKTOBER

•OVERMAKEN KAN OOK: GIRO 11 22 22 2

T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK

GEHANDICAPTEN, UTRECHT

S T I C H T I N G E 8 K E N D Ï C A f E T A R I A ' S

Gevraagd:

WEEKENDHULPEN m/v
vanaf 16 jaar.

Bel of schrijf naar:

Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden

DINSDAG 23 SEPTEMBER

HEROPEN ING MET
DEMONfTRATIES

Dl. 23 SEPT.: KAARTEN MAKEN MET STOFJES

WO. 24 SEPT.: ANT£|E DOEKEN MAKEN

DO. 25 SEPT.: ANTIEKE BEREN MAKEN

TREK DEZE DAG UW EIGEN KORTING!!!

10% 20% 30%
WINKELCENTRUM DREIUMME 37-39, WARNSVELD

Echte Zeeuwse bolussen bij uw
Echte Bakker
Van maandag 15 t/m zaterdag 27
september a.s. kan men bij alle 350
Echte Bakkers in Nederland kennis
maken met de Zeeuwse Bolussen. In
Zeeland weten ze alles over bolus-
sen, die ook wel "draaien", "drol-
len", of "jikkemienen" worden ge-
noemd. Daar worden ze dagelijks
gebakken en vooral bij de koffie ge-
geten. Iedere Zeeuwse (Echte)
Bakker heeft voor deze streekspe-
cialiteit zo zijn eigen recept waarbij
vooral de samenstelling van het sui-
kermengsel waarin de bolus wordt
gerold verschilt. Dit mengsel geeft
de bolus zijn typische kleur, smaak
en karakter. Rondom Goes en Zuid
Beveland houdt men van bolussen
waar veel kaneel in verwerkt is. In
Zeeuws-Vlaanderen moeten de bo-
lussen erg donker zijn. Zo verschil-
len ze per plaats en per bakker.

Zoete broodjes bakken!
Bolussen horen bij Zeeland. Ze zeggen
wel eens "ons Zeeuwen bin zuunig",
maar als het over zoet gaat is men erg
royaal. Dat mag ook wel: de Zeeuwse
akkers brengen jaarlijkse tonnen sui-
kerbieten op. En suiker wordt in over-
vloed verwerkt in bakkerijen en keu-
kens. De bolussen dateren uit de vorige

eeuw. In Antwerpen e.o. wordt sinds
jaar en dag door huisvrouwen en am-
bachtelijke bakkers zgn. "stroopbrood-
jes" gebakken. Mogelijk dat heel vroe-
ger een Zeeuwse bakker dit idee heeft
meegenomen om een eigen zoet brood-
je te ontwikkelen, die we nu kennen
als de bekende bolussen. Een leuke
anekdote is die van Zuid-Beveland
waar de bolussen ook wel jikkemienen
worden genoemd. Het verhaal gaat dat
heel vroeger een boer voor zijn vrouw
iedere dinsdag op de markt bolussen
moest halen. Toen hij dit een keer ver-
geten was maakte zijn vrouw
Jikkemien zoveel stennis daarover, dat
sindsdien de bolussen nog steeds naar
haar vernoemd worden. Maar Zeeland
heeft ook andere lekkernijen die men
beslist eens moet proberen als men
daar in de buurt is. Enkele Zeeuwse be-
kenden zijn palingbroodjes, papkoe-
ken (een ringvormig broodje gevuld
met room) Zeeuws theebeschuit en
kruidbrood. De Zeeuwse bolus is een
spiraalvormig of rond broodje dat door
de bruine suiker wordt gerold voor het
de oven ingaat. Dit wat stroperige bo-
lusgebak is een heerlijke traktatie voor
bij de koffie of thee. Eigenlijk een zoe-
te traktatie op z'n Zeeuws...
(Zie advertentie bakkerij van Asselt)

Fa. Groot Roessink
Hengelo (Gld), 1 september 1997

Geachte relatie,

Zoals uzelf ook ervaart volgen de ontwikkelingen in de landbouw
elkaar steeds sneller op. De alsmaar ingewikkelder wordende regel-
geving maakt de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf, maar ook
van het loonbedrijf, steeds moeilijker.
Mede als gevolg daarvan heb ik besloten het loonbedrijf af te stoten,
en mij volledig te richten op de veehouderij.

Het loonbedrijf heb ik per 1 september 1997
overgedragen aan Theo en Gerlanda Zweverink.

Theo is al van jongs af aan werkzaam bij Loonbedrijf Groot Roessink,
en ik ben blij, dat ik in hem een deskundige en vakbekwame opvol-
ger voor het loonbedrijf heb gevonden.
Ik hoop dat u'Theo en Gerlanda Zweverink net zo veel vertrouwen
zult geven als de familie Groot Roessink altijd van u heeft gekregen.

Bedankt voor de plezierige samenwerking, met vriendelijke groeten,
familie Groot Roessink

In aansluiting op het bovenstaande delen wij u mede, dat wij met
ingang van 1 september 1997 Loonbedrijf Groot Roessink hebben
overgenomen.
Het loonbedrijf blijft gevestigd op de oude, vertrouwde plek aan de
Vaalverinkdijk. Ook de naam "Loonbedrijf Groot Roessink" blijft
ongewijzigd. Wat wel veranderd is ons telefoonnummer: met ingang
van heden kunt u ons bereiken onder nummer (0575) 46 17 O1.

Wij hopen, dat u ons net zo veel vertrouwen zult geven als u de fami-
lie Groot Roessink altijd gegeven hebt. Wij van onze kant zullen -
samen met onze medewerkers - ons uiterste best doen om u naar
tevredenheid van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Theo en Gerlanda Zweverink
Heideweversweg 4A
7255 LV Hengelo (Gld)

20 sfeptember 1997

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

27 september
Jaldaldaldee

3 bars

haringhappen
saté-kraam
cocktailbar
Muziek (niet te weinig!!)

Veul ow thuus bi'j

t Proathuus
MARIE EN FftÊD Undeseweg 23, Vorden, tel 556421



Na 'n respectievelijk 8 en 9 jarig
dienstverband hebben twee dames
bij Drukkerij Weevers gekozen voor
het gezinsleven.

We zoeken daarom op korte termijn
een

Receptioniste/telefoniste m/v

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 55101O - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - http://www.WMWMm.nl - ISDN B61329

Bij Drukkerij Weevers is een
team van 40 mensen druk

bezig met:
Kwaliteitsdrukwerk, ontwerp,

handelsdrukwerk, uitgave
weekblad Contact, Internet-

presentaties, verpakkings-
drukwerk, printing on

demand, familiedrukwerk.

Als receptioniste en telefoniste ben
je het visitekaartje van het bedrijf.
Je hebt een goede kennis van de
Nederlandse taal zowel in woord
als in geschrift. Goede vaardigheid
in de Duitse en Engelse taal strekt
tot aanbeveling.

Bij de dagelijkse werkzaamheden is
creativiteit zeer belangrijk.

Spreekt dit je aan?
Richt dan een schriftene sollicitatie
aan Drukkerij WeeveriQ
t.a.v. de heer L.G. Weevers jr,
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.

Een taal leren bij de
Volksuniversiteit
Is men van plan een taal te leren dan
kan dit bij de Volksuniversiteit Zut-
phen. In een ongedwongen sfeer kan
men Engels, Frans, Italiaans, Spaans,
Tsjechisch en Zweeds leren. Ook zijn er
cursussen Nederlandse grammatica en
nieuwe spelling of Nederlands voor an-
derstaligen met een middelbare of ho-
gere vooropleiding.
Nieuw zijn de intensieve cursussen
Frans en Engels waarin men in een ho-
ger tempo en in een kortere periode op
een bestaande basiskennis van de talen
opfrist en verder uitbreidt. Alle talen
worden op meerdere niveaus gegeven.
Wil men wat basiskennis krijgen van
een taal om zich enigszins verstaan-
baar te maken tijdens reizen in het bui-
tenland dan kan dit door een zoge-
naamde 'taal op reis'-cursus te volgen
in het voorjaar. Speciaal voor de deel-
nemers aan de cursussen Engels is in
het voorjaar '98 een reisje naar Enge-
land georganiseerd zodat men het ge-
leerde in praktijk kan brengen.
Een ieder die geïnteresseerd is wordt
uitgenodigd met de docenten te ko-
men overleggen of de aangeboden les-
sen aansluiten op zijn of haar niveau.
Het Talenspreekuur is op maandag-
avond 22 september in de Vrije School
aan de Isendoornstraat 22 te Zutphen.
Informatie tel. 0575-515589 's morgens,
VU Zutphen. (Zie advertentie).

Informatieavond over
de ziekte van Crohn en
Colitis Ulcerosa
De afdeling Gelderland van de Crohn
en Colitis Ulcerosa Vereniging Neder-
land houdt dinsdagavond 30 septem-
ber een informatieavond in het streek-
ziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrix-

park l te Wintera^k, Gastspreker is
Dr. van Bentem, ^Bitro-enteroloog in
het Medisch Spectrum Twente.
De bijeenkomst is voor iedereen, dus
ook voor niet-leden, vrij toegankelijk.
De ziekte van Crohn is een chronische
terugkerende darmontsteking. De ziek-
te is niet kwaadaardig of levensbedrei-
gend, maar veroorzaakt soms langduri-
ge klachten. Mede door het wisselende
en onvoorspelbare verloop wordt de
ziekte vaak slecht en onvoldoende be-
grepen.
Colitis Ulcerosa lijkt veel op de ziekte
van Crohn, maar beperkt zich tot de
dikke darm.

Collecte dierendag
4 oktober is het weer zover, dierendag.
Een keer per jaar mag de dierenbe-
scherming afd. Zutphen en omstreken
rond dierendag collecteren.
In Zutphen, Warnsvcld, Vorden,
Kranenburg, Lochcm, Laren, Barchem,
Steendcrcn, Baak, Toldijk, Bronkhorst,
Brummen, Ecrbcck, Leuvenheim, Eef-
de, Gorssel, Almen en Voorst gaat in de
week van 29 september t/m 4 oktober
de huis-aan-huis collecte weer van
start. "Kunt u voor ons een paar uur-
tjes colleteren", vraagt de Dieren-
bescherming. Wij zoeken mannen,
vrouwen vanaf 16 jaar die in hun eigen
wijk voor dit doel met de collectebus
willen omgaan. De opbrengst van deze
jaarlijkse collecte is bestemd voor de ei-
gen afdeling. Een belangrijk deel ervan
wordt besteed aan de opvang van
zwerfdieren in het dierentehuis "De
Bronsbcrgcn". Ook castratie en sterili-
satie van zwerfkatten worden uit dit
potje betaald. Plaatselijke inspectie,
controle van eventuele misstanden en
slechte verzorging van dieren, worden
eveneens uit de opbrengst van de col-
lecte gefinancierd. Een telefoontje om
u aan te melden als collectant is vol-
doende. Belt u dan naar mevr. D. te
Velthuis, tel. 0575-553114.

NIEUWE PRODUKTEN, NIEUWE THEMA'S,
NIEUWE MODETRENDS EN NIEUWE DEELNEMERS:

Gevarieerd aanbod
op 41e Jaarbeurs van
het Oosten

Van zondag 14 t/m zondag 21 sep-
tember wordt in en om de
Zutphense Hanzehal de 41e editie
van de Jaarbeurs van het Oosten ge-
houden. Op deze groo||te consu-
mentenbeurs van het flRten pre-
senteren ruim tweehonderd bedrij-
ven en instellingen een zeer geva-
rieerd aanbod aan produkten en
diensten. De Jaarbeurs van het
Oosten geniet vooral bekendheid
vanwege haar kwalitatief presen-
taties van keukens, sanitair en inte-
rieur. Hiernaast trekken de actuele,
jaarlijks wisselende, hoofdthema's
veel bezoekers. Nieuwe thema's dit
jaar zijn: Interieur en Decoratie,
Sport en Recreatie en Erf & Oogst.
Andere thema's worden wegens suc-
ces geprolongeerd en uitgebreid.
Uiteraard is de Jaarbeurs van het
Oosten ook de beurs waar nieuwe
produkten worden gepresenteerd
en gedemonstreerd en waar het pu-
bliek kan kennismaken met de
nieuwte modetrends.

Erf & Oogst is het thema op het geheel
nieuw ingerichte toegangsterrein van
de Jaarbeurs van het Oosten. Hier in-
formeren de deelnemende bedrijven
de bcursbezoekcr over alle zaken die
zich afspelen op het erf en in de tuin,
variërend van groenvoorziening tot
biologisch-dynamische boerdcrijpro-
duktcn.
Het nieuwe thema Sport en Recreatie
staat vooral voor vrije-tijdsbesteding.
Zo laat de afdeling Onderwijs en Sport
van de gemeente Zutphen bijv. laten
zien wat deze stad op sportgebied in
huis heeft en laat de bcursbezoeker
kennismaken met de aktiviteiten van
tal van sportverenigingen en regionale
sportorganisaties. Verder laten beurs-
deelnemcrs hun (nieuwe) produkten of
informatie op het gebied van recreatie,
vrije tijd en sport zien. Binnen het the-
ma worden ook demonstraties gege-
ven.
Interieur en Decoratie staat voor sfeer-
vol wooncomfort hetgeen met de nade-
rende herfst zeer van toepassing is.
Hierbij gaat het niet alleen om comfor-
tabele meubelen, maar ook om sfeer-
volle woondecoraties, vloeren, kachels
en haarden, slaapkamers en woontex-
tiel, kortom: alles wat met wonen te
maken heeft.
Het thema van Top tot Teen, dat zich
richt op het binnenste/buitenste van

lijf en leden, wordt wegens het succes
van vorig jaar herhaald. Gespeciali-
seerde deelnemers informeren de geïn-
teresseerde beursbezoeker over nieuwe
en bestaande (gezondheids)produkten.

Keukens en badkamers
De keukenshow van de Jaarbeurs van
het Oosten geniet al tientallen jaren
lang bekendheid als de plaats waar het
publiek kan kennismaken met de laat-
ste snufjes op het gebied van keukens.
Deze reputatie wordt ook dit jaar weer
volledig waargemaakt. De nieuwe keu-
kenmodellen worden als vanouds ge-
presenteerd door gerenommeerde keu-
kenfabrikanten. Daaronder bevindt
zich ook de 100-jarige Bruynzcel.
Behalve keukens is er op de beurs ui-
teraard ook weer veel aandacht voor
die andere "natte" ruimte in huis: de
badkamer, die op de beurs in alle (nieu-
we) stijlen en kleuren te zien zal zijn.

Mode en Trouwplein
Uiteraard kan de bezoeker dit jaar ook
weer rekenen op een aantal wervelen-
de modeshows, waarin de modetrends
1997^1998 te zien zullen zijn. De dage-
lijkse modeshows zijn een belangrijke
eyecatcher van de Jaarbeurs van het
Oosten en trekken jaarlijks veel pu-
bliek. In het Modetheater laten geren-
ommeerde modezaken uit de regio
hun nieuwe collecties zien. Een van de
hoogtepunten hier is de presentatie
van de nieuwe bruidsmode, die de aan-
dacht trekt van veel trouwlustigen. Zij
vinden op de Jaarbeurs van het Oosten
ook een Trouwplein, waar zij zich ook
over andere trouwzaken kunnen laten
informeren. Nog een hoogtepunt van
de Jaarbeurs is de verkiezing Good
Looking Girl'97, die op zaterdag 20 sep-
tember tijdens de Jaarbeurs wordt ge-
houden. Hierbij strijden negen meisjes
om de titel Good Looking Girl. De ver-
kiezing wordt georganiseerd door een
bekend huis-aan-huis blad in samen-
werking*met fotograaf Hans Temmink.
De deelneemsters kunnen 20 septem-
ber worden aangemoedigd.

Op de 41e Jaarbeurs is 's middags kin-
deropvang aanwezig. Ook is er vol-
doende parkeergelegenheid; op het na-
bijgelegen NS-terrein, dat vanuit alle
invalshoeken richting Zutphen duide-
lijk wordt aangegeven met oranje bor-
den, kunnen bezoekers hun auto voor
een rijksdaalder parkeren.



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

ZEEUWSE SPEKROLLADE
STOOFLAPPEN
Nu met uw Edah-card: KIPFILET

1 kilo van 13,90 voor 9,98

1 kilo van 19.80 voor 13,98

1 kilo van 17,90 voor 9,85 (45% korting) |

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDSINAASAPPELEN
NICOLA AARDAPPELEN
ALKEMENE HANDAPPELEN

1,5 kilo van 3,98 voor

2.5 kilo van 2,98 voor

1,5 kilo van 3,98 voor

2,98
1,75
2,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer kaas

BELEGEN KAAS i KÜO «mug «,or 11,98
Topper TWENNY BRANDNETEL-
Of MOSTERDKAAS 500 gram van 8.40 voor 6,45

Vers van het mes

KALFSLEVERWORST 100 gram van 1.59 voor 1,19

TONGENWORST 100 gram van 1.98 voor 1,49

UIT ONZE BROODAFDELING:

3 TARWEKNIP SOO gram gesneden, nu 4,50

ABRIKOZEN VLAAI V doorsnede van 7.45 voor 6,25

ROZIJNENSLOF met spijs 400 gram nu 2,98

KRENTENBOLLEN witte bollen - bruine bollen per zak nu 0,99

WEER GRANDIOZE VOORDELEN
MET UW GRATIS EDAH-CARD:

EDAH CHOCOLADE MOUSSE
RAMBOL NOTENKAASJE
BIEZE KNOFLOOKSAUS
GOUDBANKET VAN DE WEEK:
EDAH LUXE EIERKOEKEN
ZOUTJEVANDEWEEK:
SMITHS DORITOS m. smaken 125 gram van 1.99 voor 1,79

80 gram van 0.79 voor 0,59 (25% korting)

125 gram van 4.49 voor 2,69 (40% korting)

250 gram van 2.29 voor 1,69 (25% korting)

300 gram van 2,19 voor l ,64 (25% korting)

Bij ons heeft u nu
ook de mogelijkheid
om te copiëren

Percopie 0,10

WITTE TENNISSOKKEN
ofJOGGINGSOKKEN per bundel 10.00 voor

SPECIALE AANBIEDING VAN DE FIRMA KLIJN:

MEGA BLOKZAK PISTACHIO NOTEN 300 gram nu 4,99

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

HERFST
AANBIEDINGEN
keuze uit ruim 30 soorten

Waaien
vlgs Limburgs recept

calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Noten-Bavaroise Vlaai
heerlijk romig en verrassend lekker

nu voor maar f 14,95

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaaif 7,50

kleinere Kersen Vlaai
goed voor 6 punten

dit weekend voor maar f Q 25

Oud-Hollandse Krakelingen
met kaneel en suiker

Kokosmakronen
met rum-rozijnen

nu voor maarf 1,25 per stuk

Tip van de Week
Granary Volkoren

de extra meegebakken tarwekorrels
eerst gewerkt, dan gekiemd en geplet

maken Granary tot een lekkernij
Zo uit de oven van de Echte Warme Bakker

dit weekend voor maar

f2,50
Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

2 bossen bloemen

2 begonia's

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Zoete appelen 2 MO

Oké bananen per
Blauwe druiven Franse
Suikermais 2 pak voor

ZorgGroep Oost-Gelderland heft wachtlijst op
De directie van ZorgGroep Oost-Gelderland heeft besloten de wachtlijst
voor cliënten die alpha-hulp of huishoudelijke dienstverlening hebben
aangevraagd op te heffen. Eind augustus 1997 telde de wachtlijst 681 cliën-
ten.

De directie is verheugd dat de positieve resultaten die de ingezette wijzigingen in
het beleid hebben opgeleverd, nu ook ten bate komen aan de cliënten. "Zodra de
grootste financiële problemen achter de rug waren, zijn we gaan kijken op welke
wijze de wachtlijsten konden worden weggewerkt", aldus Ernst Scipio, algemeen
directeur van de ZorgGroep. "We zijn dan ook blij dat het nu zo ver is. Doordat we
meer financiële armslag hebben, kunnen we een groter aantal cliënten dat een
beroep op ons doet helpen".
De wachtlijst werd in juni 1996 ingesteld vanwege de slechte financiële situatie
waarin de ZorgGroep op dat moment verkeerde. De doorgevoerde bezuinigings-
maatregelen en de vele inspanningen die zijn geleverd om de organiatie weer op
poten te krijgen, hebben ertoe bijgedragen dat de financiële positie van de
ZorgGroep aanzienlijk is verbeterd, waardoor het besluit kon worden genomen de
wachtlijst op te heffen. Andere factoren die hierbij een rol hebben gespeeld zijn
de financiële middelen die de zorgverzekeraars de ZorgGroep ter beschikking
hebben gesteld en de extra gelden die minister Borst de thuiszorg voor volgend
jaar heeft toegezegd.
"Dat het besluit om de wachtlijst op te heffen toch nog even op zich heeft laten
wachten, komt omdat wc cliënten die nu in zorg komen een zorggarantic willen
bieden". Ernst Scipio: "we wilden pertinent voorkomen dat de zorgverlening aan
cliënten die op de wachtlijst hebben gestaan, met ingang van het nieuwe jaar
stopgezet zou moeten worden wegens gebrek aan financiële middelen. Daarom
hebben we met het besluit gewacht totdat de toezegging van minister Borst bin-
nen was en we meer financiële zekerheid hadden voor het komende jaar".
ZorgGroep Oost-Gelderland heeft niet de capaciteit om alle cliënten die op de
wachtlijst staan direct in zorg te nemen. De wachtlijst zal stap voor stap worden
afgebouwd, waarbij de cliënten die het langst op de wachtlijst staan het eerst zul-
len worden geholpen. Voor de eerste cliënten is de zorgverlening inmiddels
gestart. Verwacht wordt dat eind november de gehele wachtlijst is weggewerkt.
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Met hartenmikje op de bres voor
zwerfldnderen
Vanaf 28 augustus verkopen Neder-
landse bakkers het zogenaamde
Hartenmikje, een nieuw en zeer
smakelijk meergranenbrood. Van
elk verkocht hartenmikje gaat een
kwartje naar de Sint Martinusstich-
ting, een particuliere vrijwilligers-
organisatie die zich het lot van de
armen en van zwerfkinderen in
Nederland aantrekt. Aanleiding tot
dit initiatief waren de geruchtma-
kende uitspraken door bisschop
Muskens over het armoedevraag-
stuk in Nederland, gekoppeld aan
zijn opmerking: "Als je honger lijdt,
mag je een brood stelen".

Ruim 3300 warme bakkers zijn intus-
sen benaderd om aan de landelijke ac-
tie die a.s. donderdag van start gaat
mee te werken en met succes.
Bakkerijen hebben nu reeds grondstof-
fen voor 200000 hartenmikjes in huis
gehaald. De Sint Martinusstichting
heeft dus al uitzicht op een eerste op-
brengst van f 50000, te besteden aan
concrete haalbare projecten t.b.v. de
snel in aantal toenemende zwerfkinde-
ren in ons land. Op dit moment zijn
het er minstens 5000, doch wellicht al
ruim 7000.
Het hartenmikje is een krokant afge-
bakken broodje, mals van binnen en
samengesteld uit zaden, granen en
mais en afgewerkt met een combinatie
van sesam-, lijn- en maanzaad. In deze
zogeheten mix wordt het door Gist-bro-
cades afgeleverd bij de bakkerijen. Het
400 gram wegende mikje is meerdere
dagen goed houdbaar, kan in de vrie-
zer worden bewaard en is gemakkelijk
in vieren te breken of te delen. De ver-
koopprijs is f2,98.
Consumentenonderzoek, geheel koste-
loos op tal van plaatsen in Nederland
door studenten van de HEBO (Hogere
Europse Beroepen Opleidingen) van de
Haagse Hogeschool uitgevoerd, heeft
uitgewezen dat 92% van de onder-
vraagde personen het een smakelijk
broodje vindt, dat ze meteen wilden
kopen! Het hartenmikje wordt gele-

verd in een broodzak met speciale op-
druk. Het gebruik daarvan geeft kopers
zekerheid dat zij het echte hartenmik-
je in handen hebben. Op de broodzak
vinden zij tevens informatie over het
hoe en waarom van de actie. Het ini-
tiatief voor de actie is genomen door
de communicatiedeskundige Stephan
Schoor, nadat mgr. Muskens Nederland
pal voor de Troonrede vorig jaar op
stelten had gezet met zijn uitspraken.

Concrete projecten
Weinigen beseffen op dit moment dat
zwerfkinderen snel in aantal toene-
men en dat, als nu geen actie wordt on-
dernomen, de basis wordt gelegd voor
een nieuw maatschappelijk probleem
dat zich over een aantal jaren in zijn
volle gewicht kan manifesteren. De
Stichting krijgt een platformfunctie,
onder meer in de vorm van een gratis
pers- en voorlichtingscentrum t.b.v
hulpverlenende organisaties voor
zwerfkinderen.
De middelen voor de ondersteuning
van concrete, haalbare projectren op
het gebied van opvang, wonen, leren
en werken komen beschikbaar uit fi-
nanciële akties, donaties, legalen en
sponsorbij dragen. Overigens is de actie
Hartenmikje niet de enige (merchandi-
sing) pijler waarop de stichting wil
steunen. In voorbereiding zijn andere
initiatieven, waarbij consumentenarti-
kelen op de markt worden gezet waar-
van een deel van de verkoop toevloeit
aan het streven en werken van de
Stichting. Bij al deze activiteiten en
projecten wil de Sint Martinus-
stichting zoveel mogelijk (zwart)jonge-
ren betrekken. Voorst beoogt zij, aldus
de voorzitter van V^et, tenminste twee
maal per jaar puÜ^pcelijk rekening en
verantwoording af te leggen door mid-
del van een goedgekeurd (en kosteloos
voor de Stichting) verricht administra-
tief onderzoek door het vooraanstaan-
de accountsburea^^eloitte & Touche.

Hartenmik is verkrijgbaar bij van As-
selt en Schurink.

Gerrit Schuerink nieuwe schutterskoning van de Veldwijk
Het traditionele buurtfeest van de
Veldwijk op camping de Goldberg
was een groot succes. Het was maar
goed dat Jan Versteeg met zijn
weersvoorspelling er flink naast zat
want wij kregen niet wat hij had ge-
zegd, want het was een stralende
dag. Nadat burgemeester Kamer-
ling het feest had geopend, begon-
nen wij met vogelschieten, dogcar-
rijden en de kinderspelen. De kin-
deren konden zich 's morgens ook
heel mooi laten schminken.

Om 12.10 uur lukte het Gerrit
Schuerink om de vogel naar beneden
te halen. Het middagprogramma be-
gon met een optocht voor de kinderen,
met als thema gezelschapsspelen. De
optocht werd muzikaal begeleid door
Sursum Corda. Nadat het vaandel voor
het nieuwe koningspaar was gezwaaid,
volgden de stoelendans voor kinderen
en volwassenen. Opmerkelijk was dat
de stoelendans werd gewonnen door
de jongste deelneemster, de 3-jarig
Inge Arfman. Het avondprogramma
werd geopend met een lied, gezongen
door de jongste kinderen. Vervolgens
een klein toneelstukje "Vals Alarm" op-
gevoerd door de oudere jeugd. "Een
paar cijfertjes doen soms wonderen",
werd door de volwassenen opgevoerd.
Dit alles werd door eigen leden ver-
zorgd. Tot slot werd er nog een dansje
gemaakt tot in de kleine uurtjes. Het
bestuur mag dan ook terugkijken op
een zeer geslaagd buurtfeest 1997.

Uitslag spelen
Meisjes l jaar Tamara van Mierlo; 2
jaar Desiree Berendsen; 3 jaar Inge

Arfman; 4 jaar Kelly van Mierlo; 6 jaar
Natasja Pennings; 7 jaar Joanne
Pellenberg; 8 jaar Valerie van de Waals;
9 jaar Karin Loman; 10 jaar Marjolein
Pennings; 11 jaar Matthea Lotterman.
Jongens l jaar Sander Schotsman; 3
jaar Riek Sloot; 4 jaar Roy Bargeman; 6
jaar Stefan Arfman; 7 jaar Matthijs
Eskes; 8 jaar Chiel Nab; 9 jaar Oscar
Wesselink; 11 jaar Coen Nieuwenhuis;
12 jaar Bart Laarkamp.
Optocht: l Matthea Lotterman; 2
Stefan en Inge Arfman; 3 Jorieke
Pellenberg.
Naam pop raden: Naam niet geraden,
na verloting Chiel Nab.
Vogelschieten: Koning Gerrit
Schuerink; kop Theo Schotsman; rech-
tervleugel Frank Rouwenhorst; linker-
vleugel Jan Peppelman; staart David
van Mierlo.
Dogcarrijden: l Martij n Schuerink; 2
Henk Arfman; 3 Gerrit Schuerink.
Fladderschieten: l Jan Wolters; 2 Jan
Visschers; 3 Davy Scheers.
Schijfschieten l Henk Velhorst; 2
Martij n Schuerink; 3 Wim Hulshof.
Schoenschoppen kinderen Jorrit
Schotsman; dames Anke Nieuwenhuis;
heren Martijn Schuerink.
Doeltrappen: l Michel Wagenvoort; 2
Theo Schotsman; 3 Jolanda
Rouwenhorst.
Sjoelen: l Jan Wolters; 2 Hermien van
de Vlekkert; 3 Theo Schotsman.
Korfbal gooien: l Martijn Schuerink; 2
Gerrit Schuerink; 3 Wim Loman.
Buurtspel: kinderen Coen
Nieuwenhuis; dames Wilma Wolters;
heren Jaap Korenblek.
Stoelendans: volwassenen Jan Wolters;
kinderen Inge Arfman.

Sport- en
gezondheids-

studio

Vonten

zondag
2O en f 1

september

BURG. GALLEESTRAAT 67a

7251 EA VORDEN

TEL. (0575) 55 40 91

Programma
zaterdag
13.00 uur demo doe-les steps
13.30 uur demo staufferslender-

banken
14.00 uur uitleg dieettraining
14.30 uur demo seniorenfitness
15.00 uur uitleg fysiofitness
15.30 uur demoteam 'steps'
16.00 uur demo/doe-les

callanetics

zondag
13.00 uur demo staufferslender-

banken
13.30 uur demoteam steps
14.00 uur seniorenfitness
14.30 uur uitleg dieettraining
15.00 uur demo/doe-les steps
15.30 uur uitleg fysiofitness
16.00 uur demo/doe-les jeugdjudo

Beide dagen kunt u
onder het genot van
een hapje en een
drankje kennis
maken met ons
centrum

Tijdens onze open doe-week
van 15 t/m 20 september

kunt u gratis profiteren van
al onze activiteiten:

SAUNA

STAUFFERSLENDERBANKEN

FITNESS/CARDIOFITNESS

AEROBICS ETC.

ZONNEBANK

Presentatie 'Meer weten over
Internet'
Er wordt veel gesproken en geschre-
ven over de elektronische snelweg,
beter bekend als Internet. Via hun
computer, een telefoon en een net-
werk hebben mensen uit de hele we-
reld contact met elkaar. Ze corre-
sponderen, wisselen gegevens uit,
maken kennis toegankelijk en bie-
den producten aan. Er gaat - zeggen
gebruikers - een nieuwe wereld voor
je open. Toch vragen veel mensen
zich af: Internet, wat is dat eigen-
lijk?

Het antwoord op die vraag krijgt u als
u op donderdagavond 25 september
a.s. een avond komt luisteren naar
Bettina Grevinga. Deze medewerkster
van Biblioservice Gelderland gaat in de
Openbare Bibliotheek van Vorden met
ons 'reizen op Internet'. De gids op dit
boeiende trajekt heeft zich verdiept in
de mogelijkheden en geeft uitleg over
het gebruik en de toepassingen van
Internet. Haar verhaal is vooral be-
stemd voor geïnteresseerden en begin-

ners, dus niet voor de mensen die al de
nodige ervaring hebben. Die avond
wordt een levensechte demonstratie
gegeven van de mogelijkheden, want
we maken via een computer, een tele-
foonlijn en een projectiescherm met
onze Internet-gids echt een reis door
de wereld.
Deze avond wordt georganiseerd door
de bibliotheek in samenwerking met
de Stichting Vrienden van de Openbare
Bibliotheek in Vorden. Wie deze pre-
sentatie wil bijwonen moet beslist
vooraf persoonlijk of telefonisch een
toegangskaart reserveren (telefoon-
nummer 55.15.00). Er zijn namelijk
maximaal 30 plaatsen beschikbaar. De
prijs van een kaartje is slechts f 2,50
met inbegrip van een kopje koffie in de
pauze (donateurs van de Stichting VOB
gratis). Na de pauze is er gelegenheid
vragen te stellen en er is voldoende in-
formatiemateriaal voor wie serieus van
plan is na deze proefrit over de elek-
tronische snelweg in de toekomst zelf
actief met Internet op reis te gaan.



Er is geen vloerbedekking

te bedenken die zo veel-

zijdig is als parket of

laminaat. Elke parket-

vloer heeft een natuurlijk

karakter. Hout straalt

warmte uit en is mooi om

te zien. De duurzaamheid

is uitzonderlijk hoog,

ondanks dat zo'n vloer

veel te verduren heeft.

Dat geldt uiteraard ook

Zutphenseweg 24
B | Tel. O575 - 551514

voor laminaat, een

ideale combinatie van

schoonheid, duurzaam-

heid en meer!

Helmink heeft een

ruim assortiment in

parket en laminaat in

de meest uiteenlopende

dessins, patronen en

kleuren. En het wordt

vakkundig bij

u gelegd!

J.W Hagemanstraat 3
l .^t. O545 - 47419O , -Tel.

SEKS f f* • BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Tonny J ui
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

20 september 1997

Zaal "de Herberg" te Vorden
Aanvang 19.00 uur. En^e f 2,50
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nieuw seizoen - nieuwe collectie - nieuwe

KINDERMODE SHOW

Natuurlgk kom jy ook want het wordt
weer hartstikke leuk !

Vrijdag 19 september
om 19.15 uur b\j
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Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, (0575) 55 13 81

LA PAGAYO LOCKER SALTY DOG LEE

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen
Gecombineerd spouwanker met 45° Uni-golf
en waterhol. Eenvoudig monteren van isolatie
Buigen v/d haak niet
meer nodig. Verzinkt,
div. lengtes. 100 st.
per doos, vanaf:

Speciekuip 65 I.

Tif «cxjp- ^& ?wf r
^-^ fe^ML^ !

*. iMff; ...^
Prijzen incl. BTW

iBouwCenteriHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

Een goede verzekering
hoeft echt niet duur te zijn.

VOORBEELD: WONING 1e KLAS

Opstal extra uitgebreid: f 300.000,- a f 0,60 %>o = f 180,00
Inboedel extra uitgebreid: f 80.000,- a f 1,35 %o = f 108,00
Eventueel glas: f 300.000,- a f 0,20 °/oo =f 60.00

Samen f 348,00

1996 - 25% premierestitutie of wel winstdeling f 87,00

U betaalt netto f 261 ,OO

Pak uw polis eens en vergelijk.

OWM Vorden is er met alle verzekeringen
zowel voor agrariërs als voor particulieren

Onderlinge Waarborg
Vorden WA

Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Maatschappij

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden



Bedrijven adopteren drie zalen "Huize de Voorst"

Schildersbedrijf Harmsen Vakschil-
ders uit Hengelo GLD, uitgeverij
Wolters Kluwer en Bierbrouwerij
Heineken hebben drie zalen ge-
adopteerd in "Huize de Voorst".

De Gravinnenkamer heeft een meta-
morfose ondergaan. Harmsen totaal-
pakket inrichting heeft zich gemani-
festeerd als zeer bekwame totaalinrich-
ter, terwijl in opdracht van Kluwer de

bibliotheek onder handen is genomen.
Brouwerij Heineken zorgde dat de
Altemarlebar tot in de puntjes ver-
zorgd werd wat voor de brouwerij een
bekend terrein is. Het echtpaar Margit
en Pim Kaper, beheerders van het land-
goed, zijn dan ook zeer enthousiast.
Daarom hebben zij het huis eveneens
opengesteld voor bruiloften, partijen,
congressen, symposia, lunches en di-
ners.

Werken aan meer water op Dorth
In nauwe samenwerking met het Wa-
terschap Rijn & IJssel werkt Natuur-
monumenten de komende zes weken
aan verbetering van de waterhuishou-
ding op het landgoed Dorth om zo de
verdroging van de natuur op het land-
goed tegen te gaan. Globaal gezegd zul-
len er drie zaken verbeterd worden.
Ten eerste bereidt het Waterschap een
vergrote wateraanvoer voor naar de vij-
vers en watergangen van het landgoed
door middel van een pomp, stuwen en
een extra aanvoersloot. Natuurmonu-
menten baggert een groot deel van de
vijvers en watergangen op Dorth uit.
Ook zal door middel van stuwen een
hoger waterpeil op Dorth gerealiseerd
worden om het water langer vast te
kunnen houden. Rijk en Provincie heb-
ben voor het antiverdrogingsproject
subsidie beschikbaar gesteld.
Vanwege een sterk gedaalde grondwa-
terspiegel is het landgoed de laatste ja-
ren sterk verdroogd en dreigen bijzon-
dere natuurwaarden te verdwijnen.
Vanouds was Dorth een zeer waterrijk
landgoed, met beeklopen, greppels en
vijvers die door de Dortherbeek wer-
den gevoed. Door veranderingen aan
de beken beginjaren zestig, stagneerde
de aanvoer van oppervlaktewater en
werd de ondergrondse afvoer vergroot.
Door de aanleg van een extra aanvoer-
sloot, stuwen en een pomp in de Dor-
therbeek ten oosten van het landgoed
zal de aanvoer van water naar het land-
goed weer vergroot kunnen worden.
Ten gevolge van de verminderde door-
stroming zijn in de loop der jaren de
vijvers en watergangen op Dorth ver-
sneld dichtgeslibd met afgevallen blad
en daardoor dreigde een versneld
dichtgroeien met riet en andere plan-
ten. Bij de schoonmaak komt zo'n
12.000 m' slib en plantengroei vrij. Ook
begroeiingen langs de waterkanten
worden verwijderd, waardoor de oor-
spronkelijke vorm en samenhang van
de aanleg weer goed zichtbaar wordt.
Om zoveel mogelijk water op Dorth
vast te houden worden twee stuwen ge-
plaatst. Door de hogere waterpeilen -
die ook langer zo gehouden kunnen
worden - wordt het landgoed in z'n ge-
heel natter. De vijvers en waterlopen
zullen dan naar verwachting weer het
hele jaar door water bevatten. Met alle
positieve gevolgen voor planten en die-
ren, zoals de gele lis en waterviolier,
nachtegaal, padden en kikkers en de
kleine watersalamander.

ANBO
Vrijdag 19 september start de ANBO-af-
deling Vorden in 't Stampertje het
nieuwe seizoen ^fct een luchtig pro-
gramma. Deze b^^nkomst voor leden
en introducees bestaat uit twee delen.

Gedurende het e^Kte deel van de mid-
dag wordt er on^| het genot van een
traktatie ruimschoots gelegenheid ge-
boden voor het uitwisselen van erva-
ringen betreffende de achterliggende
zomermaanden. Aansluitend wordt er
tijd ingeruimd voor het beoefenen van
het bingospel. Er wordt gespeeld om
leuke prijzen. Het tweede deel van het
programma staat geheel in het teken
van het aanzitten aan een gezellige en

'We gaan
nu echt van het

leveQ genieten

Huren geeft je alle ruimte

goed verzorgde koffietafel, voor die le-
den die zich hiervoor tijdig hebben op-
gegeven. De jaarlijkse gezellige middag
van de Vordense ouderenbonden, KBO,
PCOB en ANBO zal plaatsvinden op za-
terdagmiddag 4 oktober in het Dorps-

centrum. Het organiserend comité, dit
jaar gevormd door leden van de ANBO,
is erin geslaagd om een Lochemse to-
neelgroep te contracteren. Zij brengen
het ca. anderhalfuur durend blijspel:
"Laatje niet kisten" voor het voetlicht.

Vorden 4 in het nieuw

Donderdagavond 11 september ontving het elftal van Vorden 4 nieuwe sporttenue's uit handen van de heren Wagenvoort en IJben, eigena-
ren van restaurant 't Olde Lettink aan de Almenseweg. In een wedstrijd daarna tegen Ratti 3, ook door hetzelfde restaurant gesponsord, kon-
den beide teams hun kunnen aan de sponsoren tonen.



Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Warasveld
Buurthuis De Spil houdt op zaterdag-
morgen 4 oktober een kinderkleding-
en speelgoedbeurs. Als verkopende par-
tij bepaalt u zelfde prijs, 10% van de op-
brengst is voor de onkosten van De Spil.
Verkoopnummers en stickers kunt u
ophalen op maandagmorgen en -avond
29 september in De Spil. Het inleveren
van de kleding (alleen najaars- en win-
terkleding) en het speelgoed kan op
vrijdag 3 oktober.
Attentie: Babykleding, aanverwante ar-
tikelen en speelgoed moeten apart
worden ingeleverd bij de hoofdingang.
Voor meer informatie kunt u bellen
met 0575-527562, 0575-529966 of 0575-
529883. (Zie adv. elders in dit blad.)

"Ik heb
de ideale plek

gevonden"

Huren geeft je alle ruimte

Bijeenkomst
Astmafonds
Op donderdag 2 oktober 1997 houdt de
afdeling Regio Zutphen van het Astma
Fodns een gezellige rookvrije ontspan-
ningsavond in Restaurant De Smid,
Kerkstraat 11 te Keyenborg.
De kosten van deelname aan deze,
avond bedragen f 16,50, dit is inclusief
koffie met cake, 2 consumpties en en-
kele borrelhapjes.
Als U hieraan wilt deelnemen wordt U
verzocht voor 20 september f 16,50
over te maken op (ABN/AMRO) reke-
ningnr. 41.77.05.085 t.n.v. Astmafonds
regio Zutphen te Vorden. Het Gironum-
mer van de Bank is 83.75.70. Tevens
dient U zich schriftelijk aan te melden
bij: mevr. H. de Klerk-Wamsteker, het
Wiemelink 8, 7251 CZ Vorden.

ir* NIEUWS
W a t e r p o l o

Liefhebbers van een pittig potje water-
polo waren afgelopen zaterdag aan het
goede adres in de Houtrib in Lelystad.
Een paar kansen onbenut aan La Vo
kant l tegendoelpunt 1-0. Na wat duw-
en trekwerk weten Andre Karmiggelt
en Michel Schonevelt voor tegen-
treffers. Het laatste doelpunt in dit
part wordt gemaakt door Erik Schepers
1-3. Houtrib scoort 2-3 en Robcrt
Pelgrim maakt de 2-4. Michel Scho-
nevelt scoort 2-5, Houtrib 3-5. Marck
Karmiggelt zorgt voor 3-6 en Michel
Schonevelt maakt de 3-7. Een 4 meter
van de Houtrib wordt afgekeurd;
schijnbeweging. Vorden maakt het
laatste doelpunt 4-8.

Dames Laren-Vorden 2 tegen PCH l

In het thuisbadin Lochem (De Beemd)
werd deze wedstrijd gespeeld. Doel-
punten: Dinanka Hietbrink 6; Grietje .
Welleweerd 2; Karin Rouwenhorst 4 en S V Rclttl
Annelies Rinders 1. Al met al was het
een leuk potje polo

Vorden. A.s. zondag speelt Vorden in
Brummen tegen de gelijknamige ploeg.

Overige uitslagen
Vorden Al-AZSV Al 2-2; Grol A2-Vorden
A2 2-1; AZC B2-Vorden BI 9-5; Vorden
Cl-Eefde Cl 0-11; Gazclle Nieuwland
Dl-Vorden Dl 4-2; Vorden El-Oeken El
8-1; Vorden Fl-WHZC Fl 10-0; Dierense
Boys F2-Vorden F2 1-6; Vorden F3-AZC
F3 3-9; Vorden F4-Dierense Boys F3 19-1;
Vorden 1-Warnsveld l 3-2; Vorden 2-
Lochem 2 4-0; Vorden 3-Twenthe Goor 3
6-1; AZC 4-Vorden 41-4; AZC 5-Vorden 5
6-2; Ratti 3-Vorden 6 4-1.

Programma^
Vorden Al-W^nborg Al; Rekken A2-
Vorden A2; Vorden BI-de Hoven BI;
Vorden Cl-Zutphania Cl; Brummen 1-
Vorden 1; Vios Beltrum 2-Vorden 2;
WVC 5-Vorden 3; Vorden 4-Witkampers
4; Vorden 5-WüZC 2.

Voetbal
Vorden 1-Warnsveldse Boys l
Vorden wint moeizaam, doch verdiend
van de Warnsveldse Boys. De eerste 20
minuten was Vorden meer in de aanval
dan Warnsveld. Doch echte kansen
kreeg Vorden niet. In de 27e minuut
had Vorden geluk doordat Thomas
Brand de bal op de lat schoot. In de re-
bound wist Warnsveld ook niet te sco-
ren. Na ruim een hal fuur spelen werd
Mark Sueters aangespeeld door Peter
Hoevers. Met een fraaie lob scoorde
Mark beheerst: 1-0. Vijf minuten latei-
trok Thomas Brand van Warnsveld de
stand weer gelijk. De achterhoede van
Vorden kon namelijk na een aanval val
Warnsveld de bal niet goed wegwerken.
Brand gaf vijf verdedigers van Vorden
het nakijken 1-1. In de 40e minuut
werd een corner, genomen door Dick
Smit, doeltreffend afgerond door
Dennis Wentink 2-1. In de tweede speel-
helft kwam Warnsveld gevaarlijk op-
zetten. In de 50e minuut schoot
Marinho Besselink de bal tegen de rug
van Rob Enzerink. De bal kwam voor de
voeten van handige Warnsveldspeler
Frank van Osch. Deze profiteerde dank-
baar en bracht Warnsveld weer op ge-
lijke hoogte 2-2. Hierna kregen beide
ploegen kansen om te scoren. Ruim
een kwartier voor het einde knalde
Peter Hoevers op aangeven van Mark
Sueters onhoudbaar raak 3-2. Warns-
veld drong nu fel aan. De achterhoede
van Vorden moest alle zeilen bijzetten.
In de laatste 10 minuten kregen Peter
Hoevers, Mark Sueters, Hans van Dijk
en Oscar Olthuis goede mogelijkheden
om Warnsveld definitief op de knieën
te krijgen. Dit lukte echter niet. De
stand bleef 3-2 in het voordeel van

Uitslagen jeugd: Ratti Al-KI. Dochteren
Al 0-4; RKZVC Cl-Ratti Cl 6-2; Ratti Dl-
SVBV Dl 3-1; Ratti El-Witkampers E2 2-
18.
Programma zaterdag 20 september:
Erica '76 A2-Ratti Al; Witkampers Cl-
Ratti Cl; SVDW '75 2-Ratti 5. Zondag 21
september: Ratti 1-DEO 1; Ratti 2-Be
Quick 6; Baakse Boys 5-Ratti 3;
Warnsveldse Boys 5-Ratti 4; Bredevoort
1-Ratti l (dames).

Sociï
Bekerwedstrijden 10-9: WB C-Sociï C 4-
2; Sociï A-elos A 1-3.
13-9: De Haen C-Sociï C 2-10; Sociï E-SCS
E 9-0; De Haen F-Scviï F 4-7.
14-9: RKZVC 4-Sociï 21-4; Sociï 3-Be
Quick 4 6-3; Be Quick 6-Sociï 4 2-4; Sociï
5-SCS 3 5-1.

Programma
20-9: Sociï C-Drempt Vooruit C
21-9:WHC 2-Sociïi, Doesburg 5-Sociï 3,
Ruurlo 3-Sociï 2, Sociï 4-Pax 8, Sociï 5-
Oeken 4, Sociï 6-Mariënvelde 4.

Dammen
Damclub Dostal Wegenbouw
Vorden
De damclub heeft een druk weekend
achter de rug. Ten eerste werd de wed-
strijd van het derde team een week ver-
vroegd. Zij moesten afgelopen vrijdag
al aan de bak tegen de damclub uit
Terborg. Het derde team, bestaande uit
een achttal, had zodoende de eer het
seizoen te openen. Zij deden dit op
overtuigende wijze en wonnen met
maar liefst 13-3! Op zaterdag 13 sep-
tember stond de ouverture van de lan-
delijke bondscompetitie op het pro-
gramma. Zoals ongetwijfeld bij velen

bekend zal zijn speelde het eerste team
tegen Tilburg en het tweede tegen
Krommenie. Onder grote belangstel-
ling sleepten beide teams een puntje in
de wacht.
Het eerste tiental van Dostal Vorden
had de handen meer dan vol aan de te-
genstander uit Tilburg. Vooraf werden
zij al aangeduid als een lastige klant!
En dat kwam helemaal uit. Na een drie-
tal remises was het de beurt aan
Hendrik van der Zee het team uit
Vorden op voorsprong te zetten. Vanaf
het begin trok hij fel van leer en zocht
naar complicaties. Met het berucht
spelsysteem "Partie Bonnard" had hij
snel succes. Al na 23 zetten ging zijn te-
genstander in de fout en us Hendrik
kon simpel een schijfje snoepen. Dit
voltrok zich zo geruisloos dat vrijwel
niemand dit in de gaten had. Met een
bord vol stukken ga je niet zo snel de
schijven tellen en velen dachten dan
ook "tsjonge, tsjonge. als dat maar
goed gaat". Maar met^fci schijfje meer
ging het dus wel goed en Hendrik won.
Daarna werd de vrede getekend tussen
Theo Berends en Johrtny de Leeuw.
Nadat Theo de hele partij beter had ge-
staan was dit toch <^& beetje teleur-
stellend. Zijn tegenBInder nam al
vroeg in de partij een voorpost in, die
een dankbaar doelwit werd voor Theo.
Met vier aanvallers tegen drie verdedi-
gers stond de voorpost aardig op de
tocht. Met kunst en vliegwerk kon de
voorpost net verdedigd worden. Mis-
schien dat Theo onderweg een beter
plan heeft gemist. In de partij moest hij
genoegen nemen met remise. De stand
in de wedstrijd werd gelijk getrokken
door een nederlaag van Gerrit
Wassink. Hij stond de hele partij onder
druk en kwam er niet aan te pas. Het
jonge vaderschap heeft schijnbaar toch
meer indruk op hem gemaakt dan hij
zelf denkt. Waar hij anders niet vies is
van risico's, ging hij nu wel erg voor-
zichtig te werk. Na vier uur spelen
stond er dus een tussenstand op het
bord van 6-6. In de vier resterende par-
tijen leek het voordeel aan de gasten
uit Tilburg. Nadat Jan Dallinga enthou-
siast uit de startblokken kwam, werd
hij al snel teruggefloten door zijn te-
genstander. Halverwege de partij trok
deze het initiatief naar zich toe. Met
zijn ervaring wist Jan precies hoe laat
het was en trok aan de noodrem. Door
zich listig te verdedigen haalde hij on-
geschonden de eindstreep 7-7. In de
partij tussen Henk Grotenhuis en Ruud
Palmer ging het er ouderwets aan toe.
De twee oud bankcollega's kennen el-
kaar goed en maakten er een spannen-
de pot van. Henk Grotenhuis koos in
eerste instantie voor de omsingeling,
maar als echte aanvaller voelde hij zich
toch niet op zijn gemak. Daardoor
kreeg Palmer een gevaarlijk uitziende
aanval in handen. Zo rond de veertigste
zet leek zijn aanval tegen de rechter-
vleugel doorslaggevend. In het nauw
gedwongen vond Henk nog net een af-
doende verdediging. Waar de tegen-
stander zich al rijk rekende, rolde er
tot slot een gelijkwaardige remise uit
de bus 8-8. In de partij tussen Eddy
Bude en Brouwers kwam de verdedi-
ging niet uit de verf. In het middenspel

kwam Eddy onder druk te staan en
moest lijdzaam toekijken hoe zijn te-
genstander aan een krachtige aanval
ging werken. Ondanks vertwijfelde po-
gingen kon Eddy het niet bolwerken en
vond geen sluitende verdediging. Na
dik vijf uur spelen hield hij het voor ge-
zien 8-10. In de laatste partij was het
voordeel aan Gerrit Boom. Na een span-
nende partij waar beide spelers het
niet eens waren wie er nu beter stond,
ging zijn tegenstander als eerste in de
fout. Hij nam een op het oog goede af-
wikkeling op het verkeerde moment.
Timing is ook belangrijk bij het dam-
men. Daardoor forceerde Gerrit Boom
een kansrijk eindspel en niet zijn te-
genstander. Nadat hij een snelle winst
had gemist moest hij nog alles uit de
kast halen voor de twee punten en voor
de 10-10 eindstand. In een slopend
eindspel hadden beide spelers twee
dammen, maar Gerrit had ook nog vier
schijven. Dit is in principe goed voor de
winst maar dat moet wel even gebeu-
ren. Na maar liefst zeven uur! spelen
legde zijn tegenstander zich neer bij
het onvermijdelijke. Het tweede team
startte eveneens met een 10-10 gelijk-
spel. Zeker niet slecht tegen een team
dat al jaren op landelijk niveau speelt.
En met 10-10 werden de Vordenaren ka-
rig beloond.

Duivensport
P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven mee-
gedaan aan een wedvlucht vanaf
Moeskroen over een afstand van ruim
260 kilometer. De uitslagen waren als
volgt:
A en A Winkels l, 20; C.Bruinsma
2,15,16,18; Maria Olieslager 3,13;
J.Burgers 4,14,17; A.A.Jurriens 5,19;
H.E.Pasman 6; H.W.Oldenhave 7,12;
J.M.Meyer 8,10; M.J.van Dijk 9;
GAWesselink 11.

Klootschieten
Klootschiettoernooi Jong Gelre
Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseerde zondagmiddag een kloot-
schiettoornooi waaraan kon worden
deelgenomen door dames, heren,
jeugd en een gemengde klasse. In to-
taal waren er 32 teams, elke bestaande
uit vier personen. Voor de jeugdklasse
bestond geen belangstelling. In het
buurtschap Linde was een parcours uit-
gezet met een lengte van 6 kilometer.
Start en finish waren bij 't Praothuus.

De uitslagen waren als volgt:
Dames: l Groep Linde 74 schoten en 15
meter; 2 groep Hackfort 77 schoten- 51
meter.
Heren: l Hackfort 1 - 5 5 schoten en 27
meter;2 Wildenborch 56 schoten- 28
meter;3 Stokkink/Praohuus I- 56 scho-
ten en l meter.
Gemengd: l Delden II- 57 schoten en 17
meter; 2 Stokkink/Praothuus I- 64 scho-
ten en 21 meter;3 Delden I- 66 schoten
en 70 meter.
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Prinses Beatrix Fonds
Bouw mee aan vakantiehuizen voor ge-
handicapten
Met vakantie gaan is voor de meeste
mensen heel gewoon. Naar de camping
of naar Bali is vrijwel alleen afhanke-
lijk van de portemonnee. Voor zeker
200000 mensen (en hun familie) is die
vrijheid niet weggelegd. Zij lijden aan
spierziekten en kunnen alleen leven in
een aangepaste omgeving.
Het Prinses Beatrix Fonds, het natio-
naal fonds ter bestrijding van spier-
ziekten, dat al 40 jaar bestaat, heeft
voor deze mensen in dé afgelopen ja-
ren 9 aangepaste vakantiehuizen ge-
bouwd. Deze zijn het hele jaar bezet en
daarnaast zijn er lange wachtlijsten
van mensen met spierziekten, die er
graag met hun familie eens een weekje
tussenuit willen.
"Mijn steen"
Daarom is het Prinses Beatrix Fonds in
het jubileumjaar (1996) een actie ge-
start om het aantal vakantiehuizen
drastisch uit te breiden. De stichtings-
kosten van zo'n aangepast vakantie-
huis bedragen f 500.000,—. Er worden
10000 bakstenen in verwerkt. Een
steen kost dus f 50,—. Met de collecte-
week, die 14 september van start gaat,
begint ook de giro-actie: "Mijn steen".
Iedereen, die f50,— overmaakt op giro
969 onder vermelding van "Mijn
steen", krijgt een certificaat thuisge-
stuurd, als bewijs te hebben meege-
bouwd aan een vakantiehuis voor men-
sen met spierziekten. Op dit moment
zijn er 5 nieuwe vakantiehuizen in
aanbouw. Er is dus veel geld nodig om
dit project financieel rond te krijgen.
Het andere werk
Het Prinses Beatrix Fonds bouwt niet
alleen vakantiehuizen. Met het geld
van de collecte, legaten en andere par-
ticuliere giften, wordt er jaarlijks veel
individuele hulp verleend en worden 5
belangenverenigingen op het gebied
van spierziekten, de ziekte van
Parkinson, de ziekte van Huntington]
multiple sclerose en spasticiteit onder-
steund. Daarnaast worden jaarlijks
miljoenen uitgetrokken voor weten-
schappelijk onderzoek naar de diverse
ziektebeelden. Om al dat werk te doen,
is uw steun onontbeerlijk.

Eerste lustrum
kinderdagverblijf
"De Klimboom"
Een feestelijke dag aan het Wiemelink,
want daar hield het kinderdagverblijf
"De Klimboom" zaterdag ter gelegen-
heid van het eerste lustrum open huis.
Dat gebeurde niet onopgemerkt. Het
gehele dagverblijf was zowel van bin-
nen als "buiten" prachtig versierd met
slingers en ballonnen. De kinderen
deelden volop in de vreugde mee. Ze
hadden allemaal een feestmutsje op.
Daar bleef het niet bij. De kinderen
konden nl. geschminkt worden. Er was
een clown die uit ballonnetje prachtig
figuren maakte. Een draaiorgel zorgde
ervoor dat de gehele buurt kon meege-
nieten van de vrolijke klanken. Een
zweefmolen verhoogde de pret. En of
dat allemaal nog niet voldoende was:
de kinderen konden alleen of met pa (
en ma (vaders en moeders waren de ge-
hele dag in grote getale aanwezig) een
tochtje maken met paard en wagen.
Traktaties ontbraken evenmin. Kortom
"De Klimboom" liet duidelijk merken
dat ze in de Vordense samenleving niet
meer is weg te denken.

Fietstocht
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben tijdens
een fietstocht in Lochem het herden-
kingsbordenmuseum bezichtigd. Ook
werd een bezoek gebracht aan de sina-
goge.

Nutsfloralia Vorden maakte
er een "beestenboel" van
De jaarlijkse bloemententoonstel-
ling van Nutsfloralia Vorden (dit
jaar voor de 72e keer) heeft nog
niets aanpopulariteit ingeboet. Veel
inzendingen en veel bezoek. Het
thema voor deze bloemen-en plan-
tenshow was "Beestenboel". Het
"beest" was in alle varianten duide-
lijk in de grote zaal van het Dorps-
centrum aanwezig.

Zoals bijvoorbeeld dierenfiguren die in
bloemstukjes waren verwerkt en die-
ren gemaakt van hooi of takken. Ook
levende dieren. Dat betrof de inzen-
ding van P.K.V. (Pluimvee en Konijnen-
vereniging Vorden) met konijen en kip-
pen. In het midden van de zaal een gro-
te boom gemaakt van fuchsia's. Daar-
voor "tekende" de organiserende Nuts-
floralia.

De inzending van de plattelandsvrou-
wen van de afdeling Vorden bestond
dit jaar uit bloemen en planten met
dierennamen. Er was zelfs nog een in-
zending van de "plattelandsheren",
een grote rups gemaakt van pompoe-
nen met de toepasselijke naam
"Madam de Roupe". Het toneel stond
vol met kattestaartcn. Een kunststuk
op zich, een inzending van de tuin-
bouwschool "De Drietelaar" uit Bor-
culo.

De plaatselijke schooljeugd was weer
present met een groot aantal stekplan-
ten die in het vojMaar aan de kinderen
waren uitgereiH^PDok kreeg de jeugd
bij die gelegenheid zaadjes om pom-
poenen van te kweken. En dat was dui-
delijk merkbaar. Heel veel pompoenen
in allerlei kleuren, soorten en groottes.
En het ging all^Ëhnl om één ding na-
melijk "Wie heert de grootste pom-
poen".

Mevrouw Wegen uit Holten gaf een de-
monstratie van wat je zo al uit brood-
deeg kunt maken b.v. bloemen, dieren
en poppetjes. Mevrouw Rexwinkel uit
Vorden liet zien hoe je uit draad, hooi
of takken dieren kunt "vormen".
Dochter Yoka maakte ter plekke vogel-
figuren van dennenappels en veertjes.
Behalve de blocmententoonstelling
was er dit weekend ook een hobby-
beurs voor ouderen. Deze beurs werd
georganiseerd door de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden en trok even-
eens veel belangstelling.

Uitslagen tentoonstelling:
Eigen gekweekte planten: l mevrouw
Brinkman; 2 mevrouw Regelink; 3 me-
vrouw Zuurveld.

Eigen gekweekte siervruchten: l Ellen
Huetink; 2 mevrouw Zuurveld; 3 Ellen
Besseling.
Eigen gekweekte bloemen: l mevrouw
Jansen- Bruggink; 2 en 3 mevrouw
Decanije
Stekplanten: l Geke Moor; 2 Riek
Luessink; 3 Erica Zweers; 4 Ellen
Huetink; 5 Jorik Wolsing
Grote pompoen: l Thiery Waals.
Kleinste pompoen: l Sander Greven.
Beestenboel tot en met 10 jaar: l Erica
Zweers en Debbie v.d. Vlekkert.; 2 Ellen
Besseling; 3 Floris Besseling.
Beestenboel t/m 15 jaar: l Martine Kip;
2 Janila Kip; 3 Rudi Huetink.
Versierd speelgoed t/m 8 jaar: l Riek
Knocf; 2 Thomas Rouwenhorst; 3 Arjan
Knoef.
Bloemstukjes t/m 10 jaar: l Arjan

Knoef; 2 Floris Besseling; 3 Ellen
Besseling.
Bloemstukjes t/m 15 jaar: l Anke
Nieuwenhuis; 2 Anke Nieuwenhuis; 3
Isabel Diesfelt.
Cursisten tuintje: l mevrouw Zuur-
veld.
Cursisten Hanging Basket: l mevrouw
Raap; 2 Sabine te Linde.
Cursisten vaas: l mevrouw Ras.
Cursisten thema: l mevrouw Klok en
mevrouw Bremer; 2 mevrouw Lichten-
berg, mevrouw Raap, mevrouw Dim-
mendaal,mevrouw ter Wolde; 3 me
vrouw Zuurveld en Sabine te Linde.
Cursisten krans: l mevrouw Zuurveld;
2 mevrouw Holtrigter.
Cursisten Biedemeier: l mevrouw
Zuurveld.
Cursisten Bloemenmand: l Sabine te
Linde; 2 mevrouw Raap.
Niet cursisten bakje:! mevrouw
Hietbrink; 2 mevrouw Knoef.
Niet cursisten fantasie: l mevrouw
Arendsen; 2 mevrouw Peters.
Niet cursisten tafelstuk: l mevrouw
Decanije
Niet cursisten Biedemeier: l mevrouw
Schiphorst.
Niet cursisten wandstuk: l mevrouw
Decanije.
Niet cursisten stobbe: l mevrouw
Knoef.
Niet cursisten veldboeket: l mevrouw
Nieuwenhuis.
Niet cursisten krans: l mevrouw
Schiphorst.
Niet cursisten schilderijtje: l mevrouw
Decanije.
Niet cursisten wandstuk: l mevrouw
Stokkink
Niet cursisten droogkrans: l mevrouw
Harmsen.
Niet cursisten thema: l mevrouw
Harmsen; 2 mevrouw Besseling en me-
vrouw Knoef; 3 mevrouw Arendsen en
mevrouw Hietbrink.



Bij HCI Betonindustrie is momenteel op de
productieafdeling plaats voor een:

Meewerkend Voorman m/v
Wij verwachten:
- leiding kunnen geven aan ± 10 personen
- een gedegen bouwkundige opleiding of ruime ervaring
- woonachtig op maximaal ± 20 km vanaf Hengelo Gld.

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

Inlichtingen buiten werktijd worden verstrekt door
dhr. D.J. Groot Wassink tel. nr. : 0575 - 46 13 49

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUCTIE VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

SCHOONMAAK
OPRUIMING

VERNIEUWEN
TEVEEL SPULLEN

SCHENK HET AAN EEN GOED DOEL

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

2O SEPTEMBER IS ER
EEN VEILING

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

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Tapijt totaal-anders: dat is Di-sso Hnsi-mblr . I ' cn verrassend nieuw concept voor uw
persoonlijke tapi j tcreat ie . Om uw in t e r i eu r een un i ek sfeeraccent U- geven volgens
uw eigen k l e u r en dessinidee. Stel /elf uw tapijtcombinatie samen.
Met maar l ie fs t 44 schitterende kleuren en dessins kunt u eindeloos
combineren. Zonder snij verlies, dus géén extra kosten. De unieke showbox
van Desso 1-nsemble toont direct het effect van uw tapijtcreatie. U kunt kie/en uit
5 verschillende i n t e r i e u r s t i j l e n : van klassiek tot modern, van jeugdig tot pastei en
naturel . Ook dat maakt Desso Ensemble tot de absolute t ap i j t -p r imeur van 1997.

Met Desso Ensemble kunt u eindeloos combineren

Spelen met kleur in tapijt. Desso maakt het mogelijk. Wij nodigen u graag uit om uw persoonlijke tapijttalent te ontdekken bij:

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39OE WONERIJ
v/h Ankersmit

Laat uw

drukwerk

onze

zorg zijn

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010
FAX (0575) 551086

NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22. 7250 AA

BBS 554040 • http://www.weevere.nl
ISDN 551329

FILIAAL ZUTPHEN

WEVO-DRLK
TELEFOON 0575 512306

FAX 545492
NIEUWSTAD 29

7201 NK ZUTPHEN
POSTBUS 19 7200 AA

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

Covers Bruidsshow te Zutphen
Veel nieuws voor aanstaande
bruidsparen vindt u tijdens de
bruidsshow op maandag 29 septem-
ber a.s. in de Hanzehof te Zutphen.
f 2 specialisten tonen dan de bezoe-
kers de nouveauté's voor dit nieuwe
bruidsseizoen. Covers Bruidsmode
showt haar nieuwe collectie uit bin-
nen- en buitenland. Variërend van
stijlvolle eenvoud tot adembene-
mende couture creaties uit Enge-
land, Spanje, België, Frankrijk,
Amerika en niet te vergeten Neder-
land.

De Top Man collectie van Walle Tem-
pelman past iedere modebewuste brui-
degom, zeer gevarieerd in modellen,
kleuren en kwaliteit. De vakkundig en

origineel gebonden bruidsboeketten
die geshowd worden zijn van Horta
Bloembinders. Van een origineel idee
kan een ervaren drukker als Wevo-
druk een uniek bedankje maken. Als u
geen keus uit hun, toch al grote, col-
lectie Huwelijkskaarten kunt maken is
er ook veel mogelijk wanneer u een ei-
gen ontwerp gedrukt wil hebben.
De bruidskapsels worden verzorgd
door Hairstyling Perfect. Zij werken ex-
clusief in Zutphen met natuurlijk pro-
dukten van het merk "Lanza" dat niet
op dieren is getest. Passend bij de jap-
onnen worden prachtige sieraden van
Juwelier Slotboom geshowd: goud, zil-
ver, parels en briljanten en een grote
collectie trouwringen.
In nostalgische trouwauto's uit 1928

kan De Larke u op uw trouwdag rijden,
zij tonen er zelfs één in de Hanzehof.
Reeds 25 jaar maakt Foto Van Bemme-
len uit Apeldoorn eigentijdse bruidsre-
portages die opvallen door hun specia-
le sfeer. De combinatie van de eigen
ideeën van bruid & bruidegom en de
creativiteit en betrokkenheid van de fo-
tograaf zorgt voor een resultaat waar
het bruidspaar met recht trots op kan
zijn.

Het oudste reisbureau van Zutphen
Passage- en Reisburo Mulderije & C o is
ook aanwezig en informeert u over de
verschillende bestemmingen voor spe-
ciale Huwelijksreizen en Trouwarran-
gementen.

De nieuwste monturen van Brilshop
Opticiens geven een andere kijk op de
wereld.

Bakkerij Piet Jansen toont niet alleen
een keur aan bruidstaarten maar ver-
zorgt tevens iets lekkers bij de koffie.

Richard Hekkert (de Gorsselse Rence
Froger) zal met zijn life-optreden vele
harten veroveren. Graag wil hij met u
overleggen hoe zijn optreden uw brui-
loft tot een onvergetelijk feest maakt.

Wie ideeën op wil doen voor een ge-
slaagde trouwdag moet beslist een
kijkje nemen op deze bruidsshow. De
show wordt gehouden op 29 september
a.s. Kaarten voor deze grandioze
bruidsshow zijn (zolang de voorraad
strekt) verkrijgbaar bij Covers Bruids-
mode Zutphen. Telefoon: (0575) 51 44
18.

Zie advertentie.



maandag 29 september
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur 1

DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloemist
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Kapsalon
Opticien
Reisbureau
Trouw vervoer

Piet Jansen
Hnrta
covers
Walle Tempelman
Wevo-druk
Wim van Bemmelen
Slotboom
Hairstyling Perfect
Brilshop
Mulderije
de Larke

Zaal open 18.45 uur
Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje
kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Toegangsprijs F 17,50
(inclusief consumptie)

BRUIDSMODE Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Telefoon (0575) 51 44 18

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

W E S S E L I N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - zo.: 09.00-13.00
gouden gids

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

•̂  » »*J

S l

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

TT
PRESENTEERT

' '. i1

M.M.V. DISCO HARD CENTRE

VRIJDAG 2 OKTOBER

HOTEL-RESTAURANT

'MEILINK1
BORCULOSEWEG 4
7244 AS BARCHEM

ROEMEENSE
ZIGEUNERAVOND
incl. handboogschieten
en diner 55,-p.p.

IN-LINE SKATEN,
HUIFKARTOCHT,
KLOOTSCHIETEN
fondue of gourmet
v.a. 25,-p.p.

20..P.p.

Dokumentatie
op aanvraag

tel. (0573) 44 12 02

Reservering gewenst

FAMILIE- EN PERSONEELSFEESTEN
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