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Vrijwilligers opnieuw actief
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Komend weekend
volksfeest Linde
Na de orienteringsrit zondag
jongstleden, maakt het buurtschap Linde zich op voor de traditionele volksfeesten die het
komend weekend nabij de molen in Linde /.uilen plaats vinden. In feite beginnen de festiviteiten op donderdag 21 september Die avond is het de
beurt aan "Lindcns Toneel".

Meyering die vorig jaar cle mei
"Knuppelkoningin van Linde"
voor zich opeiste. Het derde onderdeel op die avond het vogelschieten voor de jeugd. Aanvang
19.30 uur. Na afloop staat er in de
feesttent een ge BÏUg ,aiiu:n/ijn
gepland met medewerker/ v.m
"Mcdler Four".

Het feest op zaterdagmiddag 2;i
spctember begint om 13.00 uur
Onder regie van Janny Haaring,
wordt om 19.30 uur in de gmh'
n i ' i de huldiging van de winnaars
feesttent het blijspel "Camping en
van het vogelschieten en vogel
" < . i i r n . Ter ere van de koningspabotenverhuur Zoer", geschrr. i
ren /..il [ f e n k Nijlaml em d r n n Hfr
door Herman van der A. opgestratie vaandel/waaien verzorgen.
voerd.
Vrijd;ig;ivond 22 september zal Kr- Onder de vrolijke tonen van de
muziekvereniging "Sursum Corwin Hoekstra ongetwijfeld trachda" wordt daarna met de volksspeten om rijiUMis hel vogclschieien
de in 1999 behaalde titel te pro- len begonnen. Ten einde de kas
longeren. Het vogelschieten is zo- van de organisatie wat te spekken
wel voor dames als heren. Verder
',vi n\li er die middag een pony verstaat die avond het vogelgooicn
loot. Zaterdagavond groot feest
met medewerking van het orkest
voor dames op het programma.
Onder meer van de partij Rianni'
de "Flamingo's".

Natuurfietstocht

Nadat ze twee jaar geleden de
bouw van een volwaardige gymzaal bij De Kraanvogel mogelijk
maakten, steken vrijwilligers
nu opnieuw de handen uit de
mouwen om een nieuw klaslokaal te realiseren.
Vanwege het toegenomen aantal
leerlingen en de effecten van de
klassenverkleining is een vijfde lokaal voor De Kraanvogel nodig om
de ruim honderd kinderen te kunnen onderbrengen.
Prognosemodellen spreken echter
de verwachting uit, dat over enkele jaren het aantal leerlingen weer
zal afnemen. De school heeft daarom slechts recht op een tijdelijke
uitbreiding in de vorm van een
nood voorziening. Gelet op een
aantal onderwijskundige ontwikkelingen vinden bestuur, medezeggenschapsraad en leerkrachten, dat men meer baat heeft bij
een permanente uitbreiding.

De gemeente kon zich vinden in
deze redenering, maar omdat zij
de beschikking had over de vrijkomende noodlokalen van 't Beeckland, wilde ze niet het bedrag vergoeden, dat nodig is om permanente bouw te kunnen realiseren.
De gemeente was nl. van oordeel,
dat men met een noodlokaal aan
de huisvestingsvoorwaarden kon
voldoen. Omdat men met overplaatsing van een noodlokaal ook
een behoorlijk bedrag kwijt zou
zijn, besloot de gemeenteraad uiteindelijk ƒ93.000 beschikbaar te
stellen.
Het schoolbestuur besloot daarop
de eigen reserves aan te spreken.
Toch bleek daarmee het totaal beschikbare bedrag niet toereikend
om de uitbreiding in permanente
vorm te kunnen verwezenlijken.
Daarom werd besloten opnieuw
een beroep te doen op vrijwillige
hulp. Immers, bij de bouw van de
gymzaal had men daarmee zeer

>C Jaarbeurs
van let Oosten
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positieve i
;
leen dankzij de inzet van vrijwilligers en de daarmee gepaard gaande besparing van /.o'n ƒ300.000
kon twee jaar geleden de gymzaal
gebouwd worden.
Ook nu weer bleken 75 vrijwilligers bereid om hun bijdrage te leveren. Het zijn ouders van leerlingen, maar ook buurtbewoners en
anderen die twee jaar geleden al
hielpen en nu opnieuw hun steentje bijdragen. Het spreekt vanzelf,
dat de school lyrisch is over zoveel
spontane hulp.
Behalve een klaslokaal omvat de
uitbreiding van 100 m_ een nieuwe buitenberging, een ruimte
voor remedial teaching en een entree. Het nieuwe lokaal wordt speciaal geschikt gemaakt voor kleuters. De vertrekken in het bestaande gedeelte worden opnieuw ger a n g s c b i k l , waarbij er plekken
worden ingericht voor een uigebreide documentatie-ruiinte (inclusief computer- en iniernetaansluitingcn) en hoeken, waar zelfstandig werken van kinderen beter tot /.ijn recht kan komen.
Verwacht wordt, dat het nieuwe
lokaal rond de jaarwisseling klaar
is. De school hoopt daarmee tevens een definitief'einde te maken
aan de periode van ruimtenood,
die inmiddels al bijna vijf jaar
duurt.

Zondagmiddag 2-1 september a.s.
verzorgt het Wereld N a t u u r Fond.1een natuurfïetstocht door de fant a s t i s c h mooie omgeving van Voruil en de haar umringen• ir gemeenten staan l a n d e l i j k bekend om de grote concentratie
aan kastelen en buitenplaatsen
met de daarbij omvangrijke landgoederen. Op die landgoederen
lijkt de tijd te hebben stilgestaan,
althans in landschappelijke zin.
Het kleinschalige landschap, zoals
dat zich onder invloed van de
landbouw tot omstreeks 1900 ontwikkeld heeft, is op deze landgoe-

deren - dankzij de natuurschoonwet - geconserveerd.
Vooral bij de kastelen, die per def i n i t i e in de voedsel rij kc beekdnlen staan, zorgen de uitgestrekt
bossen voor een uitbundig planten- en dierenleven. De cr/aren nauuirgids zal via voor velen onbekende weggetjes een uitgekiende
route uitstippelen en van tijd tot
tijd het een en ander vertellen.
De fietstocht begint bij de NH-kerk
van Vorden. Aan de deelnemers
wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Voor eventuele nadere into
kan men kon takt opnemen met
Job Teeuwen. Velhorst l, 7241 TB
Lochem, 0575431198.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur ds, S. Gerbrandy uit Zutphen. Na afloup kotïledrinken in "de Voorde".
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 september 10.00 uur ds. M.G. Bergkotte, Warnsveld,
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 september \Q&Q uur ris. R van Bel/.en, Nijverdal; 19.00 uur
ds. D.H, Borgers, Rijssen.

R.K. kerk Vorden
Zf »fK/;i;r 2-J september 10.00 uur l-.uchjristievieiïng, m.m.v. Gmtemus
Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 september 17.00 uur Eucharistieviering,
Zondag 24 september 10.00 uur WooixijCommuniedienst.
Weekendwacht pastores
2+25 sepLeinlw G. Zweers. Keycnborg, tel. (0575) 46 13 14.
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Brillen inclusief glazen vanaf 1 98,Contactlenzen inclusief vloeistof vanaf ( 250,Gratis oogdmkmeting

Horlings

W
Dorasstraat 8. 7251 BB Vorden. tel. 0575-555544

Weekenddienst huisartsen
23-24 september dr. Haas. ;_ Lsl . .,ian 18, tel. 55 1678.
Alleen voor d i i n - c n J i 1 Bevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 0930-10.00 uur en HUI r/.00-17.30uur. U kunt dan bellen (zon l • •
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet 101 deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
23-24 september G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573} 40 21 24. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerho ! ,L ,M_^' ö. tel. |ü575j
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00- 15.45 en 18.45- i').3ü
uur. KÜïderafdeÜng voor ouden rn i; ivinsie den dr hek' das;;
anderen 15.QO~16.30 en 17.45-19.00 uur. Hart bewaking t- n
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Krnamafdeling 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 vnn 15.0,0-15,45 uur.
Brandweer 112,

40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (ikitj un nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van h t- 1 kantoor zijn dinsdag, dnmU :
en vrijdagvan 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan HIL-LI zï<_h wendi'u t n t de politie te Lochem, Urenseweg 30, 7241 CN lx>clicm. u-i, (0573) 29 92 99 Of postbus 46, 7240 AALochem, fax
(0573) 299298.
Ambulance 1 12, b.g.g, (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: m;iand;ig tot en m r r vrijdag v;m
08.00-12,30 uur en van 13.30-is.W) uur. Aansluitend aaii lu-i
•- j ' i ' v k u u r v n i ) iUJ huisartsen is er iemand aanwezig in deaporhtvk op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijik-n uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.-t5 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
llt-ii aan de voordeur.
Verloskundige Kia Haggeman-VVit-haar, t el. (0575) 44 1351.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld),
Woningcorporatie De Stiepel Ür. Grushtiissiraat 8, 7021 Cl.
'/(-Ihc-rn, liet kantoor is op werkdagen geopend van S. 30 tot
16,30 uur. Reparatieverzoeken kLinntn tL-lefuinsdi gemold
worden van m a a n d a g lot en m t1 1 vrijdag tussen 8,00 en 12.30
uur op 03 M-62fi 140. Overige zaken: 0314-625126.
/orgGrovp Oosl-Gcldcrlancl Kraamzorg. kruiswerk en ge
zinsver/orginj;, 2-i uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 cl/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg üun-au voor thuisverpleging
2A u i i r p e r d a p , tel.. (0575) 51 6463.
Steunpunt Winterswijk lel. (0543) 531053.
Pedicure !,. Hvrrs-Jansc-n, tel. (0575)462515; mevr. Kampliorst
tel. (0575) 553472; mevr. Moktónk-Kasteel. tel. (0575) 556908;
Ina Wcusmiun tel. (0575] 5272-16; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y.Roelofs (0575) 44 1942.
Dïëtiste/natuurgeneeskundigeT.ToIkampRikenlaan 20a.
Behanclclmg op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummcr 55 33 48.
Maatschappelijk werk /utphensrwr^ I r , V n n l i n , i f i |ir>"i
552129. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur,
Slachtofferhulp tel. (Ü575) 54 12 22.
Taxidienst ra.\ihedrijt' Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Momira Stichting rouwcemnim Her lebbink 'la, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare' bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur. dondtTÜag 14.00-17.30
uur, vrijdag H.OO-2D.30 u u r . zaU'rdag 10.00-12.00 u u r .
Bibliotheek Vierakker-Wictiniond Openingstijden uhleenpostVierakker/Wichmond st. l, u d jjf r L inbouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag l 1.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l iel. 553222, Geopend maandag
tlm vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09,30-15,00
uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag.
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van H.QO-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming rel. 0575-556668.
Landelijk kku-iilennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhuip' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedcndriii'lioek voor vragen over de gezond hfids7.org. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zmphen. tel, (0575) 544141. Overige dagen van 9,0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055)5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vordeu (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
l'fi'soaeiiaianiieiin,!; info/aanvraag bij de SWOV.
T;ifHi|i>dek-ji' injoi'aanvraag ma. t/m vr. van 'J .00-10.00 uur. tel.
55 34 05.
BOS {liczovk Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch /.ieken) in!o!aan\Taag"bij de SWOV, lel. 55 34 OS.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
iel. 55 34 05.
Open Tafei iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
ilü£ van t-jvuven bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Rmirlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Mobbyen op maandag-, woe.nsda.u- ^n donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyniimte van het Dorpsccntrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. u.'l. 553405.
Meer Kewcgcn voor Ouderen IM.IS.v.O.) Gymnastiek. sport en
• N | H ' | , volksdansen en zwemmen. Infbrniaiie bij de SWOV,
Nieuws tad 32. tel. 553405.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10.- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5.- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten In rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.
0 Het k a bouterf e est! Kom

ook naar de fancy fair in en
om peuterspeelzaal Ot & Sien.
Deze zai worden gehouden
op zaterdag 23 september
2000. Van 9.30 tot 12.30 uur
aan het Jebbink 13a te Vorden,

• Te huur caravanstalling.
Tel. (0575) 46 1733.
• Heel precies Tekenen met
de pen kan Anneke Bouwmeester u leren. De eerste van
6 lessen voor beginners en
gevorderden wordt gegeven
in Reurles Huus op donderdag 5 oktober tussen 9.30 en
11.30 uur. Opgaven en meer
informatie: in Reurtes Huus op
vrijdagmorgen of telelonisch:
(0573) 451784 of 452075.
• NOTEN TE KOOP: Zelf rapen. Zaterdag 23 september
van 9 tot 12 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo
(G.).
• De Stichting Veiling Commissie Vorden is op zoek naar;
boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boekenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 551486/
551961/553081

• Op maandagavond 2 oktober, 19.30 uur begint Marianne van den Ent met de cursus
Patchwork en Quilten voor
beginners in Reurles Huus.
opgaven en meer informatie:
in Reurles Huus op vrijdagmorgen of telefonisch: (0573)
452075.

• Louise Stegeman begint op
vrijdagmiddag 6 oktober in
Reurles Huus met de cursus
Boetseren met klei en was;
6 middagen voor beginners
en gevorderden tussen 14.00
rn 16.00 uur. Opgaven en
meer informatie: in Reurles
Huus op vrijdagmorgen of telefonisch: (0573) 452075.

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

• TE KOOP: Casio keyboard
+ standaard, Daaleman
paard rijzadel veeiz.h., z.g.a.n.
(ZL
Zweetblad).
(0575)
556585.

• Te koop: legkippen, Goossens, Voortsowcg 6, Toldijk.
Tel. 0575-461670.
• Hetty ter Horst geeft in Reurles Huus les in Mandala tekenen op dinsdag 3 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur; eerste
van 6 lessen. Opgaven en meer
informatie: in Reurles Huus op
vrijdagmorgen of telefonisch:
(0573) 454740 of 452075.
• Pure Aloe-vera producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld,
tel. 0575-521316of553632.
• Te koop: aardbeien dagelijks vers geplukt. F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, tel. 556408.
• Met Jaap Spegt beleeft u,
beginner of gevorderde, in
Reurles Huus plezier aan Tekenen en schilderen. De
eerste van 6 lesavonden is op
donderdag 5 oktober tussen
19.30 en 22.00 uur. Opgaven
en meer informatie: in Reurles
Huus op vrijdagmorgen of telefonisch: (0573) 452075.
• Verse snijbloemen van eigen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zonnebloemen en andere snuisterijen J. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.

Herfstvlaai
klein

Chipolatavlaai
klein

Sovital
lekker met granen en zaden
4*3
nu \f*
Elke donderdag
45

5 broden vanaf •f|O^Ju
Diverse soorten vlaaien
vraag er naar in de winkel

• GEVRAAGD: tijdelijke hulp
in de huishouding van 15
okt. t/m eind febr. 2001. 3 uur
p.w. Uren in overleg. Brief onder nr. V30-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• TE KOOP: jonge kruising
hondjes, middelgroot. Tel.
(0575) 45 20 83.
• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Eerste drie lessen gratis; 3 x judopak in
bruikleen. Sport- en gezondheidsstudio Vorden, Burg. Galleestraat 67a, tel. 0575-554091,
0543-517467.
• Het k a bouterf eest! Kom
ook naar de fancy fair in en
om peuterspeelzaal Ot & Sien.
Deze zal worden gehouden
op zaterdag 23 september
2000. Van 9.30 tot 12.30 uur
aan het Jebbink 13a te Vorden.
• TE HUUR GEVRAAGD: vrijstaand huis (geen zomerhuisje). Voor vr. alleen 065598 2292.
• Nog een week en de ideeën
vallen in de bus. Wereldwinkel Vorden.

SPAAR
bij de Echte Bakker voor
luxe badkamertexflel
Er kan er maar één de echte zijn.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tei. 0575-571528

Stichting de Kringen; Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info;
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo. tel. [0573] 452375 [VVmi;;
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne),
S tank mei dings nummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. .Sierm£;a, Overweg i G . behandeling op afspraak, ld. 0575-555763.
Eppink/Ruiterkiimp uitvaartverzorging
Dag en narhl bereikbaar. Tel. 0575-452020.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

leesbril op sterkte
vanaf ƒ98,-

Zutphenseweg 7, 7251 DG Vorden
Telefoon G575 - 55 15 05

v

Wij vonden ons 25-jarig huwelijksfeest erg gezellig. Het was
een leuke dag waarop we met
veel plezier terugkijken. Wij wiilen u dan ook hartelijk danken
voor de felicitaties, bloemen en
cadeaus.

. .-

,
.
.
.
.
.
_
,
.
,
.
,
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
,
*
.
.
.
. .T

»

De smaak regeert

Wij gaan (eindelijk) trouwen.

Monique Schouten
en
Torn van Zeeburg

Jan en Ineke

Wij zullen elkaar het

ten Dam m e
Ja-woord
geven
op

Laat

uw
drukwerk

zaterdag 30 september 2000
om 12.30 uur in Résidence Roosendael
te Rozendaal (Gld).
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.30 uur in de Protestantse kerk te Rozendaal.
Na de kerkdienst is er gelegenheid tot feliciteren
in Résidence Roosendael, Beekhuizenseweg 1
te Rozendaal.
Ons adres: Handelstraat 13, 6961 AA Eerbeek

zijn

Hee! bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden hem bespaard is gebleven, is heden rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

HENDRIK JOHAN VAN ARK
HENK
op de leeftijd van 56 jaar.
Annie van Ark - Pardijs
Erik en Louisa

Wij bieden u
een complete
collectie kaarten
van diverse
leveranciers
o.a.

700 gr.
boterhamworst
leverkaas,
Chick- en Cheese, ^
gebraden fricandeau /|98 100gr

__

(100 gr. per soort), samen

onze
zorg

fricandeau in braadzak j 59

^

4 Duitse biefstukken

HUWELIJK
JUBILEUM
DANKBETUIGING
MENU

Zutphcnscwcg I6 - Vordcn - Telefoon (0575) 55 13 21

Adri en Anna-Mieke
Sanne
Niek

17 september 2000
Dokter C. Luiofsweg 1
7251 XP Vorden

Aardappelrooier
Amac D2 stortbak
Visser, aardappel-

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

aanaardfrees,

PRIVÉ
DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend
adviseren
voor een
eigentijds
ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorck-n
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

prolink.nl
Zutpheo - Doetinehem - Winlenwrjk
Intamct Di«n«t«n

aardapp elpoter,
acrobaat.
Groot is de leegte die je achterlaat, Gerrie. Mooi zijn de
herinneringen die blijven.

GERRIE TE RIELE - BERENDSEN
t Hattem,
12 september 2000

* Wichmond,
19 februari 1955

Ma Berendsen-Ronk
Henk en Wilma
Renske en Margo
Rinie en Karel
Kriste, Karel en Bas

Klein Starink
organiseert een

Hoogstraat 32
Tbldiik
Tel. (0575) 45 15 27

KLAVER JASEN JOKERAVOND

voor uw

donderdag
21 september
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
Telefoon (0575) 552928
4lHBM

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

Dagopleidingen

Vliegticket
gaat u naar:

Wichmond, 15 september 2000

Voor het
vervaardigen
van

00

Keurslager

GEBOORTE
VERLOVING

6

500 gr.

89

sandwichsalade,
WO gr.

L

98

kaasgehakt ^01 JBQ Hacheevlees
700 gr.

*} 35

Rabobank

reizen

Kinitttn->i 'cVordtn, /L
idcfoon: USHrngfki. ltutdiiuiJo.ir.Lii 2. l
lddix.il: MS

S l cc i ld c ren. liui'j>. .SnniMi-ur .:
telefoon: Ü57

Cursus HTML-bails
- vrijdag 22 september
-vrijdag 20 oktober
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 decemeber
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 28 september
- woensdag 11 oktober
- donderdag 9 november
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 6 oktdber
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
•vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november
-dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl
FTolink punt Nederland b.v.
Internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop
*
partner van A&Bffi
-..•»......•...

Zutph*n-Emmerikieweg 12
7223 DC Baak
email: info@prolink.nl
Tel: 0575 - 441344
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HUIS DB VOORST~
EEFDE (bij Zutprien)

GEVRAAGD
voor 2 avonden per week

inpakhulp
voor winkelwagen
vanaf 16 jaar, 20.30 - 22.00 uur
Inlichtengen: tel. 06-54645651

illt* IX1 V<M>!M itl i-dik' iW'lll Wil
Otefce BI sfeervolle ,mihi;ma/ uw>r
• hinvc!i|kspU-i'hiii;ln_'id

*• pnx.liikipii-snii.ii'1 .
••rasadEringenm
*•

k'skiU'ii dim rs

*•

tntidEiUls op tii'l lanüm ml

Huis De Voorst

Siinm'nwif; 10,7.211 MA Befte
Td:(0575)545454/5t'352(l
l -i .1 l l i . l, i
wwwJutisdevwirsUii

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
•Unilm of logen • verzamelha!
•kringloopmcubeien • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop, Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Goneraalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169
TE KOOP GEVRAAGD
ABe merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

And ré Boschker
Ruurlo
Tel I057J) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

GEMEENTE B ULLETIN V ORDEN
De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

E WETHOUDER EN I IET MILIEU

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
BEROIiP tegen dit besluit kan worden ingesteld door
a. de aanvrager;
b.de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwcrp-bcsluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (05 75) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in GemeentebuUetin)

In nieuwbouwwijk 't Joostink kijken de bewoners uit op een vijver waarvan het water bij wijze van spreken een uur eerder op hun eigen dak viel.
Hn dat geldt ook voor de regen op straal, de trottoirs en inritten van de
woningen. Het regenwater wordt ondergronds via buizen afgevoerd naar
de vijver. Het voordeel van een dergelijk waterbeheer is dat het grondwater op peil blijft en de natuur niet verdroogt. De bewoners moeten
zich echter wel aan een aantal regels houden om de vijver in de wijk
schoon te houden. Zo zijn chemische middelen bij het onderhoud van de
tuin laboe. Hn wie zijn auto op zijn terrein wil wassen, dient zelf te zorgen voor de opvang van het afvalwater en een aparte afvoer daarvan naar
het riool. Dit vuile water mag immers niet naar de vijver.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019. 2500 HA
's-Graveiihage en wel vóór 3 november 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
F.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak-

l-1 DING WET MILIEUBEHEER
'PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJEMEULENBROEK
Wethouder Mulderijc is op 21 en 28 september en op 12 en 19 oktober
2000 niet in de gelegenheid spreekuur te houden. U kunt natuurlijk altijd bellen voor een afspraak met de wethouder.

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag.
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag

van 1330 tot 20.30 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden. gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 22 september tot en met 19 oktober 2000 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van;
de heer G.J. Brandenbarg, Zelledijk 1. 7251 NB Vorden.
voor het van toepassing worden van het Besluit me l krund veehouderij en
milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel Zelledijk l te Vorden,

TEl-DS MEER 30 KM/UUR GEBIEDEN
Het is de bedoeling dat er in Nederland steeds meer gebieden binnen de
bebouwde kom komen, waar je niet harder mag rijden dan 30 km/uur.
Alleen op wegen waar veel doorgaand verkeer rijdt, wordt hiervan afgeweken en blijft de maximum snelheid 50 km/uur (en soms zelfs 70
km/uur).
De 30 km/uur gebieden, ook wel verblijfsgebicden genoemd, zijn gebieden met bijvoorbeeld woningen, winkels, basisscholen, (spelende) kinderen, overstekende mensen en fietsers. Het verkeer mag hier geen hoofdrol speien. Ingangen van deze gebieden kunt u vooral herkennen aan
borden en aanwijzingen op de weg. Op plaatsen waar het echt nodig is
binnen deze gebieden, worden drempels, plateaus of punaises aangelegd
om de snelheid van het verkeer af te remmen.
Door van een gebied een verblijfsgebicd te maken, ontstaat een verkeersveiligere omgeving. Dit komt mede doordat automobilisten die langzamer rijden, meer oog hebben voor spelende kinderen. Daarnaast is de
stopafstand bij een snelheid van 30 km/uur veel korter dan bij 50 km/uur.
Ook zijn de gevolgen van eventuele ongevallen bij 30 km/uur over het algemeen minder ernstig dan bij 50 km/uur. Naast de verbetering van de
verkeersveiligheid biedt een verblijfsgebied enkele bijkomende voordelen; de geluidsoverlast neemt af, het brandstofverbruik van auto's is lager, de omgeving vervuilt minder en het woongenot neemt toe.

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

1

' ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
BES'WURSRECHT

WET

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

ERBOUW BOERDERIJ DEIJJENSEWEG 15 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
verbouwen van een boerderij op het perceel:
Deldenseweg 15 te Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, no. 192;
Hel bouwplan ligt met ingang van donderdag 21 september tot en met
woensdag 18 oktober 2000 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

.ïv,

ERANDEREN BIJGEBOUW OUDE ZUTPIIENSEWEG

» VORDEN
i/nu

4

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" voor het veranderen van een bijgebouw aan de Oude Zutphenscwcg 4 te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 21 september tot en met woensdag 18 oktober 2000, ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau nilieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 22 september tot en met 2 november 2000, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager;
maatschap Hartemink
Heerlerweg 6
adres;
woonplaats:
7233 SG Vierakker
adres van de inrichting:
Heerlerweg 6
om revisie-vergunning voor: een rundvee- en varkenshouderij

_f WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2000 SOCIALE ZAKEN
•

GESLOTEN

Omdat de medewerkers voor sociale zaken op woensdag 20 september
2000 een cursus moeten volgen voor de herziening van het belastingstelsel, zijn de bijstands- en Wvg-cons u lentes die dag niet bereikbaar.

HONDENPOEP

OUWAANVRAGEN
ontvangst

plaats

aanvrager

inhoud

Oude Zutphenseweg 4

GJ.GrootJebbink

veranderen bijgebouw-

11-09-2000

Ruurloscweg 107

P.RA Zents

vergroten woning

08-09-2000

Deze bouwaanvragcn kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordeningin het koetshuis.

RUIM
OP
DIE TROEP»

VERGUNNINGEN
bouwen
Plaats

inhoud

vrijstelling
bouwen voor gevel
hoofdgebouw

Hoetinkhof54

AAL.M. Spekschoor

bouwen garage met
carport

Lankhorsterstraat 10,
Wichmond

WJ.Jolink

verbouwen boerderij

Ludger 24, Wichmond

J.B.J.M.Wolbrink

bouwen erker

MOOIMEEGENOMENV^

Monumenten
Pteag

aanvrager

inhoud.

LankhorslersLraaL 1Ü,
Wichmond

WJ.Jolink

verbouwen boerderij

Meldingen bouwen
inhoud

Plaats
Ruurloseweg 30

E.J A. Jansen

bouwen serre

Biesterveld 51

G.HA.M. Stapelbroek

bouwen bergruimte

Kappen

het Schapenmeer 14
en Hamsveldseweg
(sectie D, nrs. 1673

herpLi n Lplich t

inhoud

plaats
GJ, Jansen

vellen 5 dennen en l berk
en dunnen bospercucl

JA. Kraxner

vellen l esdoorn

!.. U ' i i ' •

verkoop oliebollen in

en 1352)
Molcnweg 8

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Standplaats
Marktplein

De Algeniei^L' wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen /.es weken na bekendmaking van ü f / i ' . ; ' i "iigen aan aan\ r nigers, daartegen een bczwaarschrill in te dienen, Wanneer de/e vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

GEMEENTE
VORDEN
Te koop bij inschrijving.
Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij
inschrijving te verkopen:
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
K, nr. 4083, groot 675 m2, met een vrijstaande woning
met kelder en een schuur, en een perceel, groot
ongeveer 50 m!, van het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K, nr. 4909, samen het huisperceel Nieuwstad 47 vormend. Het perceel ligt op een
prachtige locatie aan de rand van het dorp.
De afmetingen van de in de jaren twintig gebouwde
woning zijn 6,46 bij 8,71 meter. De begane grond bestaat
uit de hal, twee kamers waarvan 1 voorzien van een
doucheruimte. Op de verdieping bevinden zich twee
slaapkamers, een doucheruimte en de overloop. De
aangebouwde keuken meet 3,61 bij 3,64 meter. Hierboven bevindt zich een berging. De kelder is 1,85 bij 4,65
meter.
De woning is op de begane grond voorzien van dubbel
glas en voorzien van centrale verwarming (1991).
De inschrijving geschiedt op dinsdag 3 oktober 2000
tussen 11.45 en 12.15 uur in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
De inschrijfformulieren, voorwaarden en een situatietekening zijn op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verkrijgbaar.
Kijkdagen op dinsdag 26 september 2000 van 16.0017.30 uur en zaterdag 30 september 2000 van 11.0012.30 uur.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E. J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), tot 1 januari 2002 vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied
1982" voor het plaatsen van een stacaravan aan de Nijlandweg 3 te Vorden.

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), voor maximaal 5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het gebruiken van de woning Riethuisweg 8 te Vorden als kantoorruimte.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van maandag 25 september tot maandag 9 oktober 2000, ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van maandag 25 september tot maandag 9 oktober 2000, ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan ieder schriftelijk
bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.
Vorden, 20 september 2000.

Vorden, 20 september 2000.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester,
E. J.C. Kamerling

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

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E. J.C. Kamerling

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden
bent u beslist de winnaar
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CONTACT

WEEVERS

VOROEN - TEL 0575 651010, FAX 55IQBO, DQS Ü54040
NIEUWSTAD 30 - 726! AH - POSTBUS 32 - 7ÏÜO AA

het échte plaatselijke
weekblad

Voorzitter Johan Norde

"Zilveren "In de Reep'n" hielp
mede Vorden op kaart te zetten
Als je dhr. Norde, voorzitter van
de zilveren aanspanning "In de
Reep'n" mag geloven, dan behoefje niet perse over een dikke portemonnaie te beschikken om als hobby het "aangespannen paard" uit te oefenen.
"Hoewel, wanneer je meedoet
aan kampioenschappen het
wel handig is centen te hebben
om bepaalde dingen te kunnen
aanschaffen. Aanspanningen
tussen de tien- en dertig duizend gulden zijn geen uitzondering", zo zegt Johan Norde.
De ware hobbyist doet het volgens
dhr. Norde anders. Die tikt ergens
een oud rijluigie op de kop. Legt
zijn hele ziel en zaligheid in het
opknappen en kan dan voor pakweg duizend gulden de weg op.
Daarbij is uiteraard de prijs van
paard ui tuig niet inbegrepen. Op
l oktober aanstaande bestaat "In
de Reep'n" 25 jaar. Al die jaren
heeft dhr. Norde de voorzittershamer gehanteerd. Zelfs was hij ooit
driejaar voorzitter van de landelijke Rond.
Drie turbulente jaren, waarbij het
volgens Norde tijdens de jaarvergaderingen nog al eens heftig toe
ging. "De categorie mensen die deze sport beoefenen zijn nu niet bepaald gauw geneigd om meningen
van anderen aan te nemen. Maar
dat heeft ook wel weer zijn charmes", aldus Johan Norde.
De liefde voor het "oude gerei" is
bij Norde al tijdens zijn jeugd ontstaan. Zegt hij: "Dat gebeurde eigenlijk in de tijd toen ik vacantiewerk deed bij Gerrit Kempers in
Bekveld ( gemeente Hengelo). Daar
hadden ze twee "hitjes" waarmee
wc elke dag de boer op gingen om
varkens op te halen. Ook bij opa
Norde in Linde kreeg ik de smaak
te pakken.
En dan was er nog ome Derk. een
broer van mijn vader, die mij in
1973 tijdens de vacantie op Texcl
belde met de vraag of ik bestuurslid wilde worden van de plaatselijke rijvereniging "De Graafschap".
Dat heb ik toen gedaan. Een paar
jaar later ontstond het idee om als
onderdeel van de rijvereniging
een aanspanning op te richten.Dat
gebeurde samen met Joop van
Drutcn en Jan Breukink".

wordt gehouden. Ik denk dat wij
middels deze tocht als vereniging
hebben meegeholpen om Vorden
op de kaart van Nederland te zetten. De duizenden toeschouwers
die de kastelenrit jaarlijks trekt,
zijn daar wel het beste bewijs van",
aldus Johan Norde.
"In de Reep'n" is een actieve vereniging. Voor de leden is er elke
maand een activiteit. In het voorjaar en in de zomer wordt er een
zondag in de maand een rit met
de aanspanningen gehouden,
Daarnaast organiseert de club vele
cursussen zoals bijvoorbeeld een
mencursus met onderricht. Een
cursus die bij een van de leden in
een weiland wordt gegeven.
KOETSIERSBEW1JS

Ook worden er opleidingen voor
een "koetsiersbewijs" gegeven.
Norde: "Zonder een dergelijk bewijs mag je bijvoorbeeld in het
park de Hoge Vcluwc en in de waterwingebieden helemaal niet rijden. Doe je het toch dan riskeer je
Op i oktober 1975 maakte "In de een fikse bekeuring". Plotseling
Reep'n" zich los van "De Graaf- staat Johan Norde op, loopt naar
schap" en ging het zelfstandig ver- zijn mcdaillckast en laat mij vol
der. De eerste keer dat de Vordense
trots het "koetsiersbewijs van de
aanspanning zich in het openbaar
gemeente Amsterdam zien". Hen
vertoonde was op 18 augustus
bewijs op naam van Johan Norde,
1976. Norde:" Op het eiland Texel
vanwege het feit dat hij in de jaren
was de vereniging "Vrienden van
'83 t/m '85 in onze hoofdstad aan
het aangespannen Paard" actief. een tocht heeft deelgenomen en
Die wilden wel eens een paar da- dan moet je tussen trams en augen uit naar de Achterhoek. Via, to's wel "koetsicren" kunnen!
via hebben wij toen samen met de
Daarnaast verzorgt "In de Reep'n"
"Koninklijke Stallen" de eerste
een cursus "Toüetteren" ( complekoetsen toch t georganiseerd.
te verzorging van het paard zoals
Het begin van een jarenlange tramanen trekken, staart bijknippen,
ditie, die op de tweede zondag in
borstelen e.d.) Dan is er ook nog de
augustus 2001 voor de 25e keer cursus "hoefsmid". Een aantal le-

Voetbal
SDOUC-VORDEN 1-2
Vorden heeft in Ulft een gelukkige
overwinning behaald
tegen
SDOUC. Het was geen hoogstaande wedstrijd. In de slotminuten
trok Vorden de overwinning naar
zich toe en liet het SDOUC en trainer Henry Golstein met lege handen achter in Ulft.
Vorden trad aan zonder Erik 01denhave (blessure) en Dennis Wentink (vakantie). Het had de speelwijze enigszins aangepast. De snel-

le spitsen werden kort gedekt door
de vleugelverdedigers WulÜnk en
Rakitov en Rob Enzerink speelde
als sluitstuk achter de verdedigers.
De spitsen Verkijk en Van Dijk lieten zich regelmatig in/akken om
het bijsluiten van de SDOUC-middenvelders te bemoeilijken. Minder spectaculair voor de toeschouwers, maar het bleek wel een effectief wapen om de snelle en productieve voorhoede van de Ulftenaren aan banden te leggen,
De achterhoede van Vorden gaf in
de eerste helft nagenoeg geen
kans weg. Met name Rutger Wul-

den van "In de Reep'n" hebben
een dergelijk diploma en kunnen
zodoende, indien nodig, onderweg tijdens een tocht, het hoef van
ccn paard beslaan!
Nu moet men niet denken dat ccn
cursus altijd een serieuze aangelegenheid is. "Ik herinner mij nog
een cursus in de voormalige
coöperatie aan de Stationsweg.
Daar moesten de cursisten om de
beurt een paard bekijken en werd
er door de instructeur allerhand
bijzonderheden verteld. De rest
van de cursisten zat rondom de kachel. Het was hartstikke koud.
Keek de instructeur niet dan was
het snel een borreltje naar binnen
slaan. Ik weet echt niet meer hoe
ik die avond thuis ben gekomen.
Gelachen hebben we wel", zo zegt
Johan Norde.
Nog steeds is paardrijden bij Johan
Norde en zijn echtgenote Alie een
geliefde bezigheid. In 1968 reden
zij al samen in manege "De Gompert" in Hengelo. Ook zijn ze beiden in het bezit van het diploma
mennen. Kortom in huize Norde
is, behalve de hond, het paard het
meest besproken dier. Aanspanning "In de Reep'n" kan niet floreren zonder de hulp van derden.
Norde: "We zijn er ons terdege van
bewust dat wij bij het houden van
ritten e.d. vaak ccn aanslag plegen
op de privacy van landgoed eigenaren, over wiens grond wij rijden. Ik
heb daar veel bewondering voor,
Met velen van hen heb ik in de
loop der jaren een persoonlijke
band opgebouwd en dat geeft een
goed gevoel".

link speelde sterk tegen de snelle
en gevaarlijke linkerspits Cetin Agbulut. In de 15e minuut was Vorden dicht bij de opeiiingstreffer
Een vrije trap werd door Hugo van
Ditshuizen breed gelegd op de
meegekomen Erik Rakitov, die op
de paal knalde. Een kopbal van
Hans van Dijk ging buiten bereik
van de keeper net voor langs. In de
30e minuut ging de luchtmacht
van Vorden bij een vrije trap mee
naar voren en het was Rutger Wullink die met een fraaie kopbal de
0-1 aantekende.
SDOUC zette Vorden onder druk,

maar het kon zich geen kansen
creëren. Net voor rust kreeg het
feitelijk de eerste echte kans via
een omhaal van de spits. Doelman
Hoevers zag de bal rakelings over
gaan.
Na de thee werd Vorden direct
vastgezet op eigen helft. SDOUC
had echter te veel schakels nodig
om in de buurt van het Vordense
doel te komen. In de 65e minuut
moest Hoevers toch de bal uit het
net halen. Een misverstand tussen
Hoevers en een verdediger was de
aanleiding: 1-1.
Vorden speelde in die fase van de
wedstrijd met alleen Ronnie de
Beus als diepe spits. Hij had pech
toen hij een dieptepass meteen op
de pantoffel nam en rakelings
overschoot. Toen Vorden achtereenvolgens Ronald de Beus, Erik
Rakitov en ook Ronnie de Beus wegens blessures zag uitvallen, beperkte zich tot het verdedigen.
Alhoewel Vorden onder druk
stond waren er geen echte gevaarlijke momenten voor het doel van
Vorden. Overigens moest Rob Enzerink zijn doelman op de doellijn
nog wel een keer assisteren, toen
hij een hard schot niet onder controle kreeg.
De achterste linie van Vorden
speelde sober en gaf geen kansen
weg.
Ronald Visser maakte met een invalbeurt weer zijn opwachting in
de hoofdmacht na bijna een half
jaar blessureleed. Hij maakte het
de verdediging van SDOUC knap
lastig en Vorden kwam zowaar
weer onder het juk van zijn tegenstander vandaan.
In de laatste minuut gingen de handen van de meegereisde supporters
omhoog toen Sandor Verkijk een afgeslagen bal van grote afstand
snoeihard in de kruising joeg: 1-2.
Vorden speelde de wedstrijd vervolgens bekwaam uit en kreeg meer
dan het verdiende, maar daar had
het team van trainer Wolvetang
maling aan, want zij vierden hun
overwin ningsfees tj e.

Dikke Banden Race voor de regiojeugd. De deelname was extreem
groot met 24 rennertjes een groot
succes een teken dat de jeugd nog
wel degelijk op de fiets wil.
Ook bij de 50+ was er veel strijd, de
Wichmondcr Jan Pieterse behaalde een 22e plaats. Winnaar werd
Ben Pouwels uitVenray.
Na deze wedstrijd werd er een
wedstrijd verreden voor veteranen
en Sportklasse B over 55 km.
Een spannende finale reed Hans v,
Bavel weg en won. Rudi Peters
werd 2e door de spurt te winnen
van de achtervolgende groep. 3e
was Harm Poelman uit Heerenveen.
De sportklasse A wedstrijd over 60
km werd gewonnen door Eddy
Reynerink uit Almelo. 2e werd Eddy Ketelaar uit Nijverdal; 3e passeerde Theo Ebben de streep, hij
komt uit Haatten. De RTV-cr Peter
Makkink uit Hengelo werd lle.
DIKKE BANDEN RACE
6 t/m 8 jaar: Ie Bart Wolbert, Hengelo; 2e Maarten Eerens, Hengelo;
3e Björn Polman, Hengelo.
9 t/m 10 jaar; Ie Rogier ter Bogt.
Wichmond; 2e Bart Knol. Hengelo;
3e Thijs Korneg, Hengelo.
11 t/m 13 jaar: Ie Jeroen Berendsen, Hengelo; 2e Marcel Scheffer,
Hengelo; 3e Paul Ormel, Hengelo.

Zaalvoetbal

VELOC1TAS
Velocitas speelde vrijdagavond
thuis in sporthal 't Jebbink tegen
WZC uit Wijchen. Dit team was vorig jaar bij de bovenste teams in de
hoofdklasse geëindigd dus het Vordense team kon zich de borst nat
maken. Bovendien had het team
van leider Hans ten HLshof maar de
beschikking over l wissel omdat
Erik Oldenhave geblesscerd af
moest haken.
WZC speelde Velocitas de eerste 10
minuten van de eerste helft bijna
helemaal weg, en nam terecht een
0-2 voorsprong, ir aar daarna
Uitslagen 16-17 september
kwam Velocitas ten^-in de wedDavo Al -Vorden A l 8-0; Gorssel BI
strijd. Eerst was Jeroen Tijssen met
- Vorden Bi 8-1; Albatros Cl - Vor- een paar schoten dichtbij een
den Cl 13-0.
treffer, maar het vizier stond nog
SDOUC l - Vorden l 1-2; Doetin- niet helemaal op scherp. Dat van
chem 3 -Vorden 2 2-2; Markelo 3 - Rob Enzerink gelukkig wel. Met
Vorden 3 2-0; Vorden 4 - Eibergen 5
een puntertje bracht hij de Vor3-1; Vorden 5-AD 6 5-1.
dense jongens terug in de wedProgramma 23-24 september
strijd. Die treffer gaf vee! moed en
Vorden Dl -ABS Dl; Vorden D2-Al- Velocitas gaf vol gas. De achtersmen Dl; Vorden D3 - WHCZ D5;
tand werd omgebogen in een 4-2
Brummen El -Vorden El; Vorden
voorsprong. Eerst schoot Dennis
E2 - Erica E3; Zutphania E2 - Vor- Wentink de gelijkmaker binnen
den E3; Vorden Fl - WHCZ Fl; A2C
uit een cornerbal, waarna hij ook
F3 - Vorden F2; Vorden F3 - Zutpha3-2 scoorde na een persoonlijke acnia Fl; Vorden F4 - Be Quick F3;
tie. René Nijenhuis bepaalde de
Vorden F5 - AZC H; Vorden Al ruststand op 4-2. Een blunder van
Locnermark Al; Vorden BI - Oeken
de keeper werd door de kleine speBI; Vorden Cl - Steenderen Cl.
ler zeer koelbloedig afgestraft.
Vorden l - Dinxperlo 1; Vorden 2 WZC begon zeer aanvallend aan
Pax 3; Vorden 3 - Warnsv. Boys 2;
de 2e helft. Velocitas stond zwaar
Varsseveld 6 - Vorden 4; Ruurlo 10 onder druk, maar scoorde wel. Een
Vorden 5.
arstandschot van Dennis Wentink
werd vlak voor de keeper door HuS.V. RATTI
Zaterdag 23 september: DZC '68 berto Eykeikamp van richting veranderd, waardoor de bal onhoud6- Ratti 5; Almen Bi - Ratti Bi; Ratbaar werd. Het team uit Wychen
ti Cl - Erica '76 C2.
gaf de moed niet op en kwam terug tot 5-4, maar toen Enzerink de
Zondag 24 september: Ratti l 6-4 binnen schoot leek de wedEls weide 1; Noordijk l - Ratti 2;
strijd beslist. De tegenpartij ruilde
Ratti 3 - Dierense Boys 5; Ruurlo 8
de keeper in voor een veldspeler
- Ratti 4; Ratti l - WWNA/Hoza 1.
om nog aanvallender te gaan spelen, en dit had gelijk succes. Een
fraai schot verdween via de binUITSLAGEN
Socïi Al-WSV A2 6-1, Sociï Cl-SCS nenkant van de paal achter Veloci*
Cl 11-0, WHCZ-Socü 1-3, Be Quick tas-goalie C-errit Wenneker. Vlak
4-SocÜ 2 3-5, WHCZ 2-Sociï 3 7-4, voor tijd kon Dennis Wentink de
Sociï 4-Erica '76 9 1-7, Sociï SOeken wedstrijd beslissen, maar hij faalde in de afronding. Met nog 30 se4 1-0.
conden te spelen ging WZC nog l
keer in de aanval, en de bal verPROGRAMMA
Voorwaarts Twello A2-Sociï Al, dween met een boog in het Veloci
Eerb. Boys C2-Sociï Cl, Sociï 1-SCS tas-doel. Zo werd de eindstand op
l, Sociï 2-Dc Hoven 2. Sociï 3-Brum- 6-6 bepaalt. Het was zuur voor Vemen 3, Brummen 6-Sociï 4. SHE 6- locitas dat dit in de laatste seconden van de wedstrijd gebeurde,
Sociï 5.
maar over de hele wedstrijd gezien
was de uitslag een goede afspiegeling. WZC. met 3 wissels op de
bank, kreeg zodoende toch het
De RTV Vicrakker-Wichmond or- ene puntje waar ze recht op hadganiseerde zondag 17 september den.
de laatste wielerwedstrijd in Gel- Vrijdag 29 september speelt Velociderland
tas thuis, in sporthal 't Jebbink teEr werd begonnen met een Rabo gen Voorwaarts Kronen burg.

Sociï

Wielersport

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN

0h Topmerk-weken

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot het bijwonen van de
LEDENVERGADERING. Deze zal gehouden worden maandag 2 oktober in de gemeenschapsruimte
van de basisschool "Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

f halen •* 1 betalen

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 4 oktober 1999.
3. Jaarverslag van de bzsisschoot "Het Hoge".
4. Financieel verslag over 1999.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Verkiezing leden van de MR (zie onder b).
9. Jaarverslag van de oudercommissie.
10. Verkiezing leden van de oudercommissie (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Inleiding door de heer Jan Koolschijn, van het Jselinge. over Computergebruik op school en thuis.
14. Sluiting.
abc-

4.

IGLO PIZZA CROSSA

79

2 doos a 300 gram div. smaken van 9,58 voor

CHIQUITA BANANEN

50

3;
09
3.'

2 kilo van 7,00 voor

COCA COLA
2 flessen a 2 liter van 6,18 voor

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Henk Menkveld. Het bestuur stelt voor in zijn plaats de heer
Jan Paul Buijk. Altredend en herkiesbaar is de heer Gerhard Krajenbrink,
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Gerrie Dijkman. De MR stelt voor in haar plaats de heer
Frank Veenendaal.
Altredend en niet herkiesbaar zijn de dames Gerdien Schotsman en Marion Horstman. De oudercommissie stelt voor in hun piaats de dames Betsie Abbing en Irma Heijtnk te benoemen.

LINDEMANS WIJN

99

2 flessen a 0,75 It van 19,98 voor

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen namen van tegenkandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

DELICATA BELGISCHE BONBONS

Namens het bestuur.
Gerhard Krajenbn'nk (secretaris)
p.a. Het Hoge 36, 7251 XX Vorden

ï

2 doos a 250 gr van 10,50 voor

QUACKER CRUESLI NAT. OF APPEL
2 pak a 375 gr van 6,38 voor

De laatste week!

Weggeefprijzen.

AH YORKHAM

Restanten wol, stoffen, kleinvak,
borduur-en haakgaren.

200 gram van 7,38 voor

Willy's Boetiek

19 |

3.
69
3J

:•
•
•

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Burg. Galleestraatt 38 VORDEN
openingstijden:
ma t/m vr. 9 tot 18 uur
zat. 9 tot 16 uur.

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Ook dat is Albert Heijn
I- Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

f^^\

5 ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 tji
KAA^MAAAAWVtWUVWVWUVnmVUV
de lekkerste geselecteerd ..

GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN ivtwte

398

heerlijk knopperig..

USBERGSLA

129

per stuk
Hollandse appelen

COXop-OF-ELSTAR
1W kilo

398

Vernieuwd!!

HERFST-SALADE
200 gram

298

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

een specialiteit van de chef

NAJAARS-COMPOTE
250 gram

398

versgesneden:

RODE OF WITTE KOOL
500 gram

129

IMVO MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL

Zutphen
ONDERNEMERSOPLEIDING
(vernieuwde middenstands-/ AOV opleiding)

Kras & vernis met Zespri

KIWI-FRUIT
Vitaminebommeljesü
de allerlekkerste!!

10 voor 498

+ 5 gratis

.-.

Informatie- en Inschrijvingsavond

25 september a.s.

VLAAI VAN DE WEEK:

Tropical vlaai f 10,Speciaal voor de kinderen

funny sport broodje
met verrassing f 2,25
#*

Pittige discusschijven
f 1775

van 19.00 - 20.00 uur.
Lokatie:

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

Isendoorn College
Lage Weide 1, Warnsveld
A. Hoogkamp - tel. 0575 - 52 16 42

11 Wwden itlefoun H1173

Kastelentocht

BEURSPRAAT
Beleggen in het nieuwe belastingstelsel, de vermogens rendementsheffing
In diverse media is de afgelopen
maanden veel aandacht besteed
aan het nieuwe belastingstelsel,
dat naar verwachting op l januari
2001 zal worden ingevoerd. In deze Beurspraat zullen wij in grote
lijnen behandelen wat de invoeriiK; van hel Ix-hislingplcm 2Ie
(.•c-uw vuur u als beleger betekent.

Het huidige belastingstelsel
Hel ivmk'nH'iH op aandelen (en
beleggingsfondsen) bestaat doorgaans voornamelijk uit koerswinst
en voor een beperkt deel uit dividend. Voor obligaties bestaat het
rendement voornamelijk uit rente
en relatief minder uit koerswinst.
In het huidige belastingstelsel i.s
een aandelenbelegging fiscaal gezien dan ook aantrekkelijker,
koers winst is immers onbelast en
voor hul relatief'lage dividendpcrcentage bestaat een vrijstelling
van ƒ 1.000,- per persoon.
De rentevrijstelling wordt vaak benul met de rente op een spaarrekening. Voor de rente uit obligaties blijft dikwijls weinig vrijstelling over. Om deze reden geven fiscaal georiënteerde beleggers momenU'el veelal de voorkeur aan
aandelen.
liet belastingplan 2001
In h u t nieuwe belastingstelsel vallen de dividend- en re n tevr ij s telling weg. Daarvoor in de plaats
komt een vermogcnsvrijstelling
van ƒ 37.463,- (€ 17.000.-) per persoon. Het netto vermogen (Ix'/.iitingen minus schulden) boven deze vrijstelling wordt geacht een
rendement van 4% op te leveren
(forfaitair rendement). Wat u werkelijk realiseert aan koerswinsl,
rente en/of dividend is in het nieuwe belastingstelsel fiscaal niet
meer van belang. Het forfaitaire
rendement wordt belast met een
vast tarief van 30%. Deze 30%
wordt do vermogensrendcmcntslu'ffing genoemd. Per saldo komt
de vermogcnsrendemcntsheffing
dus neer op 1,2% belasting op netto vermogen boven de vrijstelling.
i:;i)".'. h e l l i n g over 4% forfaitair rendement].
Deze heffing wordt gelieven over
het netto vermogen boven de vrijstelling. De wijze waarop dit ver-

mogen is belegd is niet langer relevant. Dus ongeacht of uw middelen op de spaarrekening staan,
zijn belegd in aandelen of in obligaties, de door u te betalen heffing
blijft gelijk. Na de invoering van
het nieuwe belastingstelsel zijn
vanuit fiscaal oogpunt alle beleggingscategorieën aan elkaar gelijk
en spelen fiscale overwegingen bij
de keuze van een beleggingscategorie geen rol meer. Om een optimaal rendement te behalen zal
dus ook de fiscaal georiënteerde
belegger de verdeling van zijn portefeuille over aandelen en obligaties alleen nog maar baseren op
een zorgvuldige afweging tussen
risico en rendement.

Hei onderstaande voorbeeld zal de
werking van de vermogen.srendcmentshcffing verduidelijken.
l K heer en mevrouw Muntje, beido 50 jaar. hebben op l januari
2002 een bedrag van €100.000,- belegd in aandelen en obligaties. Op
31 december van hetzelfde jaar is
hun vermogen gegroeid naar
€150,000,-. Daarnaast hebben ze
geen andere vermogens bes l and delen. Het gemiddelde vermogen
over het betreffende jaar bedraagt
€125.000,-. Hierop wordt de vermngensvrijstelling van in totaal
€34.000,- in mindering gebracht
(€17.000,- per persoon). Het feitelijke bedrag waarover belasting zal
worden geheven is dan €91.000,-.
Dit bedrag wordt geacht een rendement van 4% te hebben opgeleverd, dus €3.640,-. Hierover moet
30% belasting worden betaald. De
heer en mevrouw Muntje zullen
een bedrag van bijna €1.100,- aan
forfaitaire
rendementsheffing
moeten belalen (ook wel 1,2% over
ƒ91.000.-)

A.s. zaterdag 23 september organiseert de wandelcommissie Vorden
de 12e kastelenwandeltocht. De
start is in het Dorpsccntrum. De
afstanden zijn 5 -10 -15 - 20 - 30 en
40 km. Info tel. 55 67 00.

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrij ding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWT)
heeft in Vorden f 11.591,60 opgebracht. Het geld wordt besteed aan
projecten op het terrein van wetenschappelijk kankeronderzoek,
opleiding, patiëntenbegeleiding
en voorlichting.
De organisatoren van de collecte
bedanken alle vrijwilligers heel
hartelijk voor hun bijdrage. Speciale dank gaat uit naar de collectanten. Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet voor dit goede
doel.
Heeft men vragen over preventie,
vroege ontdekking, behandelingen of begeleiding, dan kan men
de KWF-voorlichters bereiken via
de Hulp-en Informatielijn (gratis):
0800 - 022 66 22 of 0800 - KWFKANKlïR. Op dat nummer kan
men ook 24 uur per dag brochures
(kosteloos) bestellen via een zogeheten voicc response systeem. Ook
via www.kan.kcrbc5tnjding.nl onder 'Service' zijn folders en andere
informatie verkrijgbaar.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 13 september
Groep A: l Rossel/Smit 67,9%; 2

Bergman/Duinkerken 56,3%; 3 Gille/Groot Bramel 55,4%.
Groep B: l Klaassen/Mouwen
69,3%; 2 de Bie/Harmsen 50,5%; 3
de Jonge/v d Berg 50,5%.
Groep A: l hr. Bergman / mv. Walter Kilian 66%; 2 echtpaar Wullink
56,9%; 3 dames Warringa / Rossel

Groep B: l echtpaar Wientjes
58.3%; 2 dames Arnold / Warnaar
55.6%; 3 dames Vreeman / Beek
54,9%.
Groep C: l echtpaar Koekkoek
64,6%; 2 heren den Ambtman / Kip
59,0%; 3 dames Gr. Bramel / Tigchelaar 52,8%.

51,4%.

Verkeersschool Voskamp
geslaagd voor "Kwaliteitslabel van BOVAG"
Verkeersschool Voskamp heeft
onlangs het 3-sterrcn Kwaliteitslabel van BOVAG ontvangen. Dit kwaliteitslabel is het
bewijs dat bij keuring van het
bedrijfis gebleken dat deze verkeersschool voldoet aan alle
kwaliteitseisen van BOVAG.
Bij BOVAG aangesloten verkeersscholen die voor dit kwaliteitslabel in aanmerking willen komen,
moeten hun bedrijf elke driejaar
laten schouwen door een onafhankelijk keuringsinstituut. Het doel
• . i n dit label is om kwaliteitsbedrijvrii h 1. ïïjk zichtbaar te maken voor de consument.
Tijdens de schouwing wordt onder
andcre gekeken naar het gemiddelde slagingspercentage van de
verkeersschool. Uiteraard moet
het bedrijf zijn ingeschreven bij
het CBR en bij de Kamer van Koophandel.
Een andere belangrijke eis is dat
de verkeersschool werkt met door
BOVAG goedgekeurde lesovereenkomstcn en instructiekaarten
waarop de vorderingen van de

leerlingen na elke les worden bijgehouden. Ook wordt gecontroleerd of examen aanvragen van
kandidaten tijdig worden doorgestuurd naar het CBR en of' de verkeersschool de mogelijkheid biedt
tot het afleggen van de tussentijdse toets (TIT) van het CBR.
Verkeersscholen met het kwaliteitslabel bieden hun leerlingen de mogelijkheid op alle uren van de dag
rijles te volgen en tevens de zo belangrijke theorielessen verzorgen.
Belangrijk is dat van alle lesvoer tuigen wordt gecontroleerd of zij een
goede aansprakclijkheids- en in/iltenden verzekering hebben, inclusief een rijlesclausule.
Vanzelfsprekend wordt ook gekeken of alle instructeurs wettelij k bevoegd zijn voor de categorie waarin
zij les geven. Zij moeten bovendien
iedere vijfjaar een applicatietoets
afleggen om er zeker van te zij n dat
zij nog steeds aan alle wettelijke eisen voldoen. Rijles nemen bij een
verkeersschool met een 3-sterrcn
Kwaliteitslabel van BOVAG betekent kiezen voor een goed product
waar BOVAG achter staat.

Huisbezoek 80-plussers

De praktijk zal uitwijzen dat er talloze situaties bestaan die (aanzienlijk) complexer /ijn dan bovengenoemd voorbeeld. Wanneer de
heer en mevrouw Muntje ouder
zouden zijn dan 65 jaar, bestaat er
bijvoorbeeld een extra vermogensvrijstelling, die kan oplopen tot
maximaal €22.500,- (ƒ49.583,-).
Mocht u naar aanleiding van dit
artikel meer informatie wensen
over de invoering van het
Belastingplan 2001, of mocht u
meer willen weten over de gevolgen van de invoering hiervan voor
uw specifieke situatie, neem dan
gerust contact op met een adviseur van de Rabobank.
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Nijweide,
I lenk Kreeftenberg en
Rob jonker.

In oktober en november zullen
in Vorden alle 8O-pIussers die
zich daarvoor hebben aangemeld bezoek ontvangen van
een zgn. seniorenvoorlichter

De Nierstichting zoekt collectanten
Doet u ook mee?
Voor d L' natinnaii: collecteweck/ockt d<? NiiTstichting
enthousiaste collectanten die
w i l l e n collecteren in hun wijk.
Bel voor meer informatie mei
Petra Brouwer
0800-2224007 ( g r a t i s )

Nationale collecte
17 t/m 23 sept. 2000

De coördinator SWOV, mevr. l, v. Uden-te Woerd, presenteert de gemaakte informatiemap waarin alle op het
gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen voorzieningen, activiteiten en folders zijn beschreven.

NIERSTICHTING

Seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers die zich voor dit project hebben aangemeld. Om ervoor ie zorgen dat zij goed beslagen ten ijs komen en antwoord kunnen geven
op de vragen die waarschijnlijk
het meest gesteld zullen worden,
krijgen zij een training van drie
dagdelen. Deze training is op donderdag 14 september van start gegaan. De voorzitter van de SWÖV
was blij 17 vrijwilligers te kunnen
verwelkomen. Zij kon meedelen
dat tot nu toe 157 80-plussers zich
hebben aangemeld om huisbezoek te ontvangen.
De training van de vrijwilligers
wordt gegeven door vertegenwoordigers van diverse instellingen die

veel met ouderen te maken hebben en die stuk voor stuk deskundig zijn op hun gebied. Ook krijgen de vrijwilligers een informatiemap waarin zij alles wat tijdens
de trainingen verteld wordt, kunnen terugvinden. Daarnaast bevat
deze map nog meer gegevens die
wellicht ook van pas kunnen komen. Ook zijn er folders van verschillende instellingen en activiteiten te vinden. Voor de ouderen
is ook een infbrmatiepakketje samengesteld. De seniorenvoorlichter laat gevraagde folders achter
zodat degene die bezocht is alles
nog eens rustig kan bekijken of bepaalde zaken met de kinderen kan
bespreken.
Alle 80-plussers hebben met medewerking van de Gemeente Vorden
een uitnodiging ontvangen om
deel te nemen aan dit project, Zij
worden pas bezocht nadat zij zich

door middel van de antwoordstrook hebben aangemeld.
Doel van het project is om de ouderen van informatie te voorzien over
alle voorzieningen en activiteiten
die kunnen helpen bij het zo lang
mogelijk zelfstandig blijven. Daarnaast kan dit project inzicht geven
in de vragen die er bij de ouderen
leven en de problemen die zij tegenkomen wanneer zij, eventueel
met hulp, zelfstandig willen blijven
wonen. Wie om wat voor reden dan
ook nu niet bezocht wil worden,
maar wel op een later tijdstip kan
dit aangeven op de antwoordstrook. Wie nu geen bezoek wil,
maar zich later bedenkt, kan altijd
contact opnemen met de SWOV.
Ook ouderen die de leeftijd van 80
jaar nog niet bereikt hebben, maar
die graag in aanmerking zouden
komen voor een dergelijk bezoek,
kunnen zich telefonisch aanmelden. Tel. 553405.
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PACKARD BELL iConnect

Wild West
in Hengelo,
diverse
PER MAAND 52,-

attracties,
o.a. line
dancing,
hoefijzergooien,
bierpulschuiven,
pony's

566 ItlM Z

1699,\LAAG5TtPRUSGARANTIE/

INTERNET PC
Voorzien van Intel 566 rnHz Celeron
processor, 64 MB geheugen, 10,2 GB
vaste schijf, 56k modem, CO-ROM
speler, geluidskaart en speakers.
Incl. Windows Millennium ML.
15" MONITOR 429,17* MONITOR 579,-

kinderen,
mini

Voor Expert gaat
niets te ver.
f=~==\ De laagste prijzen door gezamenlijke
X^;^/ inkoop van 3700 Experts wereldwijd.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.

kermis,
bovendien
zijn alle
winkels
geopend.

1200 DPI
FOTOPRINTER

PRIMAX 36-BIT
FLATBEDSCAfi/n/ER
F1 STUURWIEL MET
FORCE FEEDBACK

PACKARD
% Packard Bell
LEXMARK
Z 42 KLEUREN
PRINTER
Superrealistisch en
zuinig afdrukken
op gewoon papier
d.m.v. 7-picoliter
druppels. Extra U5Baansluiting. Incl. zw/w
en kleurencartridge.

Vakkundige en snelle service

Computers in alle
prijsklassen.
Modern faetaalgemak
met o.a. de Expert
Creditcard.

PHILIPS
8 SPEED CD-BRANDER
Creëer je eigen muziek-CD's of
CD-ROM's, Voor zowel CD-Recordables
als -Rewritables.
32 speed lezen en
8 speed schrijven.

ROBUUSTE
JOYSTICK, HU

HEWLETT'

(^s) www.expert.nl

kinder-

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Maak kennis
met je nieuwe pc!
S C) Gratis Thuisbezorgen.

voor de

NIEUW! De perfecte thuiscomputer voor een
aantrekkelijke prijs. Voorzien van o.a. Intel Celeron
600 mHz processor, CD-speler en CD-brander.
Incl. 17" monitor en groot pakket gratis software.
NATUURLIJK MET
GRATIS INTERNET.
Meerprijs Intel
Pentium III 733
processor en
DVD-speler 5OO,-

Incl. aansluitf-, _

*^ «non
LEXMARK

kabels en
software.
VAN 5&9T-

479,LAAGSTE PRIJS GARANTIE

10% KORTINGSBON
Bij aankoop van een Multimedia PC +
printer krijgt u op alle accessoires een
spectaculaire korting van maar liefst
10% tegen inlevering van dete bon
(max. 1 kortingsbon per klant).

• BESTE SERVICE • RUIME KEUS • LAAGSTE PRIJS •

Zondag 24 september - Koopzondag

Demonstratie Lexmark printers
eMpert

ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575) 46 25 11
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Een nieuw gezicht
op de Vordense weekmarkt . . .

Wesselink

Noten - Zuidvruchten - Zoetwaren

STERKEN
nacht-

en

King-Size Pinda's
met oTzonder zout
500 gram nu:

ondermode

Vcntt* • Tel. (0575) 55 <t2 02

Wij verkopen o.a. - pyama's
- ondergoed
- lingeriesetjes

Mort efi Hinkel in natuurwttfittgsttti/uit* IK stMt fp Je
1-ritJjifito.iriï U VtrJth.

- BH's

A! f txinf M-n w is (r U
(n iTTfJj,f.

- corsetterie

Out vtrzoytH Jat grwnün-

- pantyletten
- schorten

Voor een ruim Assortiment
(i\}uritjki biologische levensmiddelen
* faas iïin koe eft geil

Suiker Pinda's

* diverse rassen aardappelen
* vul virsi groenten //i fruit

500 gram nu:

f H nv/»/ crnt Ohvolprtztn

'
"Sttvoerintiefaityen

- velourse kamerjassen

Abrikozen

.iin^üj n\ fonderty vun 89.00 ift 12.30 uur
van 03.00 ivi 12.30 uur
ex W.M ut tttW uur
IM OS.&0 M -tf.Off HUT

epdmudït

o en
O,bU

500 gram nu:

Macadamïa M
200 gram nu:

Graag tot ziens op de markt!

WHIPLASH: DAT NEK(T) JE!

Kleurrijke modeshow Duthler

In één klap maak! uw noold een heftige slingert»weging ten opztehie van de romp.
Tijdens een aanrijding, een val op hè! werk ol gewoon doof een ongelukje thuis,
Jaarlijks wotden lussen de 15 000 en 30.000 mensen slachtoffer
.—r^ x \
/
van een whiplashongeval.De Whiplash Stichting Nedertand
^C^T>i?'oS\
geeft de Informatie en steun die u nodig heel!!
~,\^ j I', ?Sj

Whiplash Stichting Nederland
H, i!.-- ion, •"--=•:: • . : • ' ) ; . , • , . - .

u

^'
!.....!

Biej ons in
d'n Achterhook
Had ze now alles?. Fiene van 't Wissink had 'n auto buutn ezet umme
nao 't darp te ^«.m. In do huusholling was nogal 't een en nader neudig. 't Boodschappenliesken veurAen P had ze toch wol. Ze vuuln de
jastesse nao. O nee, dat had ze in de pottemenee edaon. Now, dan kon
ze gaon. Wach, de grieze container mos nog an de weg. Zoas wel vaker haoken ze den an 'n trekhaok van 'n auto. Dat ging makkelijk en
gauw. Daor zat nogal wat in en dan was 't ende nao de weg altied een
heel geaostc., Zo dan, now kon ze gaon.
Zo ree ze al op een goeie tied op Vodd'n an. 't Was toch wel makkelijk,
zo'n auto. Ze mos t'r neet an denken dat ze al die flessen vb en frisdrank met de fïetse met mos slepn. Ze toetn een keer want een paar
fietsers die ze achterop kwam hadn de hele weg neudig. Die schoolblagen leetn 't t'r ok rostig op ankoinn.
Hoj, ze zwaaien tegen Dark Polhuus, daor had ze vrogger ok al 's een
hotjen vekering met ehad. Toch maor bli'j dat ze den koezel neet
ekrcegn had. Den leep t'r altied as ene uut 't jaor nul. Altied grei an
wat uut de mode was en de heure eknipt as van eur grootvader. Dan
had ze 't now heel wat bet ter eschotn met eurenjan,

Tijdens de modeshows van
Duthler Mode in Zutphen lieten de mannequins en dressmen zien dat kleur weer volop
in de mode is.
Na een periode waarin grijs de modekleur was, zijn het nu de frisse
kleuren die de najaarsmode bepalen. De najaarsmodes hows van
Duthler Mode zijn op zaterdag 16
september van start gegaan en duren nog tot en met donderdag 21
september. In de bekende stijl
brengen de mannequins en dres-

smcn de nieuwe najaarsmode voor
het licht. Een mode die echt weer
compleet anders is. De kleur is te
rug en de contracten geven aan
dal mode niet meer saai hoeft te
zijn. Het is even wennen, maar
leuk is deze mode wel. Van de bekende merken passeren in een
uurtje tijd leuke sets en hele aparte modellen. Vooral stofcombinalies in één artikel zijn erg in. Een
nieuwe trend!
Zowel in de dames- als de herenmode is er bij Duthler Mode een
groot aanbod in 'gekleed' en 'spor-

tief. Alles bij elkaar is het inkooplearn er weer in geslaagd om een
geweldig kleurrijke najaarscollectie samen te stellen voor een zeer
brede doelgroep. Het is dan ook zeker de moeite waard om één van
de negen shows te bezoeken. Het
Duthler Mode Team staat voor u
klaar!
Duthler Mode is gevestigd aan de
Troelstralaan 39-43 in Zutphen.
Voor meer informatie over de modeshows kan men bellen met
0575-526080.

He, uutkiekn, daor zol ze met eur geprakkezeer zowat zo de Horsterkamp, een veurrangsweg, opri'jcn. Zo kwam ze nog ongemarkt de
parkeerplaatse biej A en P opri'jen. Wat hadn die vrouwluu toch te
giecheln?. Ze wezen nao eur auto, stotn mekare an en goecheln wieter. En den Plagman met zien siepogen ston daor ok al te greuln. Too
ze uutstapn en de boodschappen tasse uut de kofferbak wol kricgen
kreeg ze 't in de gaatn. De grieze containet zat nog achter 'n auto. Wat
een kuukn was ze ok. "A'j den vol leuge jencverflessen heb is heel Linde zeker zat ewes", zei d'r ene die menen dat ze biej de flessencontainer mos wean.
"Och, lek iej mien de boek", zei Mientjen die onderhand heilig wodn
op iederene en ok op zichzelf. Toch mos ze d'r effen later zelf ok
umme lachen, hoe had ze zo dom konnen wean. Met volle gemier en
geniLiLtel warken ze de volle container maor in 'n auto. Umme d'r
maor zo maor met weerumme te jagen lek eur ok te gek. En dat zolIe wie jao ok neet doen biej ons in d'n Achterhook.
H.Leestman.
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gemarineerde
BLOKJES FILET 500 gram

3 gevulde
MINI ROLLADES

Valeweide Bloemen en planten
c
7•95

$ GROTE BOLCHRYSANT van 9,95

9oo

$ BOS ROZEN a 20 stuks

Graag tot ziens

9,95

2 bossen BLOEMEN

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

voor4,95

9,95

10 WINTERVIOLEN 5,95

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Fruithandel F. Huusken en Zn.
Puikbeste rode
BILDTSTAR

DELBARESTIVAL APPELS

New Zealand
KIWI FRUIT350

5 kilo

10 voor

Hoe is het mogelijk NIEUWE OOGST

00

10 kilo

5.

Hand + Pers - nieuwe

Honing zoete

DRUIVEN

VALENCIA LATE

98

1

kilo

98

bU voor

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
CROISSANTS
NU

SPECUUMS
MOLENS

NU 2 VOOR

6 VOOR

HET ECHTE, WARME, FRANSE STOKBROOD, VERS AFGEBAKKEN

RUNDERSUCADELAPPEN

1kg

RUNDERGEHAKT

1kg

SPEKLAPPEN

1kg

11,95
7,95
7,95

Uit eigen Worstmakerij Verse, droge of
Rookworst per stuk 3,50 3 voor 10,-

Elke week op de markt in Vorden

BROOD «RN TOEN
4 SOORTEN

NU

V

Weekpakket vleeswaren

100 gr gekruide ham
100 gr Boterhamworst
100 gr Katenspek

2,95
1,40

195

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAF

Vijf en twintigjarig "Vordens Tennis Park":

Een club voor iedereen

Hetzelfde geldt voor Sven Groot
uit Zutphen. Het 18-jarige skeelertalent wist in Gramsbergen beslag
te leggen op de 3e plaats.
Het podium was dus weerd aardig
gevuld met de kleuren van Ecotrans en Freewheel. In de eindrangschikking werd hu 4e.
Voor Arjan Mombarg was het de
laatste keer om bij de A-rijders nog
ecu prestatie van betekenis neet te
zetten. Hij eindigde op een 9c
plaats, waarmee hij zeer tevreden
was. Dit betekende tevens dat zijn
plaats in de top tien van het eindklassement niet meer in gevaar
kwam. Met een 9e plaats werd
Mombarg 4e Nederlander voor erkende cracks als lirik Hulzebosch,
Andre Klompmaker en Haico Bou-

ma,

Het over het algemeen sterke optreden van Mombarg als lid van
een eenmansploeg was de andere
ploegen niet ontgaan. Voor het komende schaatsseizoen had hij aanbiedingen van 2 andere ploegen
gekregen. Na rijp beraad en overleg met de ploegleiding heeft hij
besloten het schaatsseizoen bij
Ecotrans/Freewhcel af te maken.
Voorzitter dhr. Pelgrum en pt

igmeester mevr. Bnmdenbarg.

Tijdens het gesprek dat wij met
twee bestuursleden hadden
over "25 jaar Vordens Tennis
Park" deed mevr. Truus Brandenbarg op gegeven moment
een opmerkelijke uitspraak
over voorzitter dhr. Han Pelgnim. "Je wilt het misschien niet
geloven maar toen Han een
paar jaar geleden voorzitter
werd, kregen we plotseling
meer leden uit "alle rangen en
standen", waarmee zij aangaf
dat V.T.P. intussen een vereniging is geworden bij wie iedereen zich thuis voelt!
Dat neemt niet weg dat ook de tennissport alle zeilen moet bijzetten
om het ledental op peil te houden.
V.T.P., op haar hoogtepunt 500 Ie
den, heeft aan de vooravond van
het 25 jarig bestaan toch nog een
respectabel ledental van 400. Man
Pelgrum: "Ook landelijk gezien, is
de belangstelling voor het tennissen teruggelopen. Die tendens is
vijfjaar geleden eigenlijk al ingezet. Pas in 1999 gingen ook wij dat
merken. Met name de zogenaamde "stille" leden haakten af. Daarmee bedoel ik wel lid, maar niet
meer actief op de baan", zo verduidelijkt Pelgrum.
Het is algemeen bekend dat het
sporten bij de jeugd van pakweg
16/17 jaar ook aan verandering onderhevig is. Op die leeftijd zijn er
ook andere interessante dingen.
Men wil een avondje stappen, naar
de discotheek of i.d. Pelgrum; "Dat
uitgaan kost geld, dus wordt er op
zaterdag een baantje gezocht, met
als gevolg dat de sport op de tweede plaats komt. Ook het studeren
speelt een rol. Vanaf die leeftijdsgroep worden de studies veelal
zwaarder".
Han Pelgrum heeft het gevoel dat
wanneer je over de tennissport
praat, de jongens eerder afhaken
dan de meisjes. Meisjes zijn in de
sport honkvaster. De jongens kiezen voor het wat "stoerdere werk".
Een brommer, scootertje en dat
soort dingen, dus leven de jongens
"duurder" en zoeken zij eerder
een bijbaantje", aldus Pelgrum.
Toch mag men bij "Vordens Tennis
Park" niet klagen. De afgelopen jaren is het aantal jeugdleden, ( 25

Skeeleren
ARJAN MOMBARG TEVREDEN MET 9E PLAATS BIJ DE
A-RIJDERS
Martin Rietman had zijn zinnen
gezet op de overwinning omdat
hij totnutoe genoegen had moeten

V.T.P. beschikt over 6 banen met
kunstgras en bovendien alle banen verlicht. Men kan dus in feite
het gehele jaar spelen. Pelgrum:
"Sterker nog, men kan alle dagen
spelen. Wanneer Barend Verkerk
s'morgens tegen achten de deur
heeft geopend, dan kan men tot
s'avond laat tennissen. Barend is

onmisbaar voor de club". Terug
naar de contributies.
Bij Vordens Tennis Park heeft men
een speciale contributieregeling.
De leden betalen jaarlijks 295 gulden. Echter men kan een reductie
krijgen van 60 gulden wanneer
men jaarlijks drie halve dagen of
avonden werkzaamheden voor de
club wil verrichten. Onderhoud,
cantinebeheer e.d, Truus Brandenbarg: "Het leuke is dat de meeste
leden het prettig vinden om iets te
doen. Bij het merendeel gaat het
niet eens om die 60 gulden korting".
De jeugd betaalt jaarlijks 185 gulden, waarbij is inbegrepen 18 gratis tennislessen. De begroting be
draagt jaarlijks 150.000 gulden.
Voor de jeugd ontvangt men ruim
4000 gulden gemeentelijke subsidie. Aan contributies komt ongeveer 100.000 gulden binnen. De
ontbrekende gelden komen uit
can tineopbrengsten, zelfwerkzaamheid en de sponsors.
Toen de te n nis vereniging in 1975
werd opgericht bestond het bestuur uit: dhr. van der Meer, voorzitter, mevr. Verhoevc, secretaresse; dhr. Breunis, penningmeester;
mevr. Wolbers 2e secretaresse en
mevr. Oostenenk, mevr. Tuin, dhr.
ten Brake en mevr. van Hees. Tot
1973 werd in plan Zuid getennist.
Toen de vereniging op gegeven
moment verlichting wilde aanbrengen dreigden problemen te
ontstaan.
Pelgrum; "Dat zou het woongenot
van de omwonenden aantasten.
Allemaal heel begrijpelijk. De gemeente heeft toen medewerking
verleend voor het aanleggen van
een nieuw, ons huidig complex,
aan de Overweg. De grond in
pland Zuid werd door de gemeente als woonkavels verkocht!". Dus
had ook de gemeente Vorden baat
bij de verplaatsing", aldus Pelgrum.
Ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan houdt het bestuur, bestaande uit Han Pelgrum, voorzitter; Annemieke Eggink, seceretaresse, Henk Wassink penningmeester, Truus Brandenbarg, Adriaan van Helden en Peter Harmscn,
vrijdagavond 22 september van
19.30- 20.30 uur een receptie in
Hotel Bakker.

nemen met 2e en 3e plaatsen.Hij
stond weliswaar met afstand eerste in het klassement, maar hij
was nog niet helemaal tevreden.
Nu dus wel met zijn prestatie van
afgelopen zaterdag, waarmee hij
de voorsprong op nummer 2 tot 30
punten vergrootte.
De Ie plaats bij de C-rijders was

voor Rietman de 4e titel, die hij be
haalde.
Op de Weissensee won hij in fe
bruari de "snelle Toer"", hij werd
kampioen van Oost-Nederland en
enkele weken geleden Nederlands
Kampioen in Hallum bij de C-rijders. Volgend seizoen gaat hij naar
de B-rijders.

procent van het totale ledental) in
evenwicht gebleven. Heeft deels
ook te maken met het feit dat eerder met tennissen wordt begonnen. Tegenover het verlies van
"stille leden" staat bij de senioren
de aanwas van oud "andere" sporters.
Pelgrum:"Wat zien we, men heeft
bijvoorbeeld jarenlang gevoetbald.
Dat wordt op gegeven moment allemaal wat minder. De snelheid
neemt af, de kans op blessures
neemt toe en toch wil men blijven
sporten. Dan kiest men bijvoorbeeld voor de tennissport. Die
sport kan men tot op vergevorderde leeftijd uitoefenen". Truus
Brandenbarg:" Kijk maar naar mevrouw J. Knopper ( 76 jaar) en de
heer E Dorhout Mees ( 78 jaar). Die
slaan nog regelmatig een balletje.
Prachtig toch!".
Zoals aangegeven, V.T.P. telt circa
400 leden. Van dat aantal spelen er
zo'n honderd in competitieverbaiid. In de landelijke zondagconv
petiLie spelen een damesteam senioren, 2 herenteams senioren,
een gemengd team senioten, 2 gemengde teams junioren en een
jongensteam junioren. In districLsverband spelen op zaterdag 2
meisjesteams junioren. Idem op
woensdag: 4 gemengde teams junioren, 4 gemengde teams senioren en een herenteam senioren.
Op dinsdag spelen 2 damesteams
senioren, op donderdag 2 damesteams senioren.
Daarnaast telt Vordens Tennis
Park 60 zogenaamde "winter! eden". Dat zijn veelal leden die normaliter op gravelbanen spelen en
die alleen in de maanden oktober
tot en met maart bij V.T.P. komen
tennissen. In de zomermaanden
spelen ze bij clubs in Lochem,
Ruurlo, Hengelo en Wichmond.
Voor hen geldt een aangepaste
contributie van 115 gulden per
jaar.

Volgende jaar is een een totaal
nieuwe situatie omdat het Zelhemsc Transportbedrijf Ecotrans
stopt met sponsoring. Martien Pater van Free-wheel is op zoek naar
een nieuwe hoofdsponsor voor
een skeeler- en schaatsploeg waarin Arjan Mombarg als kopman zal
fungeren.
De presentatie van de huidige
schaatsploeg van ticotrans/Free
wheel is op vrijdag-avond 27 oktober a.s in de winkel van Freewheel
aaan de Zutphenseweg in Vorden

Alzheimerdag
21 september
"Met mij is niks mis" Video productie over hersenen en gedrag bij
Al zhei merpatiënten.
Alzheimer Nederland afd. AchLerhoek organiseert op donderdagavond 21 september een thema bijeenkomst over dementie voor be
langs Lellend en. Lokatie: zorgwooncentrum "Het Andrius.senln i . " Koppels t raat te Borculo.
Bij familieleden maar ook bij professionele hulpverleners roept het
gedrag van dementerenden veel
vragen op. "Wat gaat er mis in de
hersenen en hoe uit zich dat in het
veranderende gedrag?" Hoe komt
het dat het ziektebeeld zo kan wisselen, dat er "goede" en "slechte"
dagen zijn? Hoe kan ik het beste
omgaan met diegene die aan de
ment ie lijdt? Ik zou ook wel eens
andere mensen met de zelfde vraXX'n willen ontmoeten, kan dat bij
mij in de buurt?
De buurt leert dat een beter uitzicht in het ziekteproces tot een
beter begrip leidt en daardoor tot
een meer adequate begeleiding
van de patiënt. "Met mij is niks
mis", is bedoeld als instructicfilm
en omdat een videoband op elk gewenst moment kan worden stilgezet, wordt de discussie en informatieuitwisseling bevorderd.
Dr. G. Molleman, huisarts te Zicuwent zal tijdens en/of na het bekijken van de film verdere informatie verstrekken. Bovendien is er
een informatie stand aanwezig
met vrijwilligers die belangstellenden te woord staan. De stand bevat
o.a. brochures, zoals: "vergeetachtig of dement" "erfelijkheid en de
mentie" "thuis omgaan met de
menterenden" enz. enz. Aan deze
l,i ij eenkomst zijn geen kosten verbonden en voor iedereen toegankelijk.
Voor meer informatie tel. 0544464428 of 0543-512532.

PvdA praat overVHS
Onlangs zijn de voltallige fracties van de Partij van de Arbeid
uit de gemeenteraden van Vorden, Hengelo en Steenderen
met hun besturen bijeen ge
weest om nog weer eens uitvoerig stil te staan bij het onderwerp bestuurlijke vernieuwing,
samenwerken of samenvoegen.
Ook de PvdA wethouders Henk
Boogaard (Vorden), Nees van Petersen (Hengelo) en Bart van
Rooij (Steenderen) waren daarbij aanwezig. De bijeenkomst
vond plaats in de vergaderzaal
van CaféRestaurant Heezen te
Steenderen.
De gemeenteraden van Vorden,
Hengelo en Steenderen hebben afgelopen maand besloten in te
stemmen met een onderzoek naar
de eventuele meerwaarde van samenwerking of van samenvoeging. Daarbij wordt ook gekeken
naar de positie van Zelhem en
Hummclo & Kcppel in die zin dat
ook gekeken wordt naar de eventuele meerwaarde die deze ge
meenten zouden kunnen hebben
voor de VHS gemeenten. Aan het
bureau Krnst & Young Consulting
BV te Utrecht is inmiddels opdracht verleend het onderzoek uit
te voeren. Verwacht wordt dat
voor het einde van dit jaar de onderzoeksresultaten bekend zijn.
Het onderwerp bestuurlijke vernieuwing heeft al veel stof doen
opwaaien. Sommige partijen gaan
al heel ver en koersen rechtstreeks
aan op opheffing van de drie ge
meenten, anderen wensen op
voorhand zelfs een fusie tot stand
te brengen tussen 5 gemeenten,
dus de VHS gemeenten inclusief
Zelhem en Hummelo & Keppel.
Het lijkt er op dat men de resultaten van het onderzoek niet eens
meer wil afwachten.
De Partij van de Arbeid heeft altijd
op het standpunt gestaan dat eerst

indien uit gedegen, objectief onderzoek blijkt dat zelfstandig
voortbestaan van de gemeenten
ongewenst of onverantwoord is,
een besluit tol samenvoeging kan
worden overwogen, zeker niet eerder. De fractieledcn zijn voorts
unaniem van oordcel dat -voordat
een dergelijk besluit kan worden
genomen - alle PvdA leden de gele
genheid moeten krijgen aan een
discussie deel te nemen over dit
onderwerp. ÏHet wordt hoog tijd
de leden weer eens bij te prateni,
was de mening van veel aanwezigen. Uiteraard vindt de PvdA het
betrekken van alle inwoners bij dit
proces van nog groter belang,
doch daartoe worden reeds initiatieven genomen vanuit de stuurgroep die gevormd is door de drie
gemeenten en die als taak heeft
het proces te begeleiden. In deze
stuurgroep zijn alle besturen van
de drie gemeenten vertegenwoordigd. Bedoeling is in ieder geval
dat er vanuit deze stuurgroep op
korte termijn over dit onderwerp
informatie wordt verspreid onder
de bevolking.
BIJEENKOMST
Op dinsdagavond 21 november
zullen in ieder geval alle leden van
de PvdA uit Vorden, Hengelo en
Steenderen worden uitgenodigd
om van gedachten te wisselen over
het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Uiteraard is ook iedere
andere belangstellende daarbij
van harte welkom. Naar een ge
schikte locatie - liefst wat centraal
gelegen in het VHS gebied - wordt
nog gezocht. De leden krijgen tijdig een uitnodiging maar kunnen
deze datum vast noteren. De overige belangstellenden zullen via de
krant op de hoogte worden gesteld
van deze avond, Gehoopt wordt op
een grote opkomst. Meer informatie: 0575 n 45 13 30 (secretariaat
PvdA afdeling Steenderen).

Wie
verstandig

adviseren
door
Holtslag
Keukens

SPANNEVOGEL

M r. u B i: i - i: N TA c i j T c N H u i s

keuken s - tegels- saftitfl ir
patuursfëen-rolluiken

Dorpsstraat 27. Ruurlo, tel. 0573-45 31 93
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, lel. 0575-46 14 84

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. !
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. - 13.0)

Kwekerij

De Heesterhof
voor al uw tuinplanten
Het is nu weer de tijd voor
het planten van

haagconiferen
planten in pot
vaste planten
Verkoop:
iedere middag van 13.30-14.30 uur en zaterdag
de gehele dag en op afspraak.
De kwekerij vindt u richting Veldhoek nabij
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.).
Bi] De Heesterhof kunt u vrijblijvend terecht
voor een vakbekwaam

tuinontwerp en -advies
Bel ons voor een afspraak.
GERRIT EN ADA LUBBERS

Telefoon 0575-462892 of 06-53362300
Hef adres voor al uw boomkwekerijprodukten
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Installatietechniek b.v.
Vorden

Door toenemende werkzaamheden op het gebied van gebouwinstallaties zoeken wij jonge, enthousiaste collega's die ons team
graag komen versterken.

Tekenaar/Werkvoorbereider
die een afgeronde Mbo-opleiding heeft (werktuigbouw / installatietechniek) en goed uit de voeten kan met AutoCad en MS Office.
Werkervaring is een pré, opleidingsmogelijkheden zijn volop aanwezig.

Ervaren Monteur CV/Loodgieter
die graag zelfstandig een uitdaging aanpakt en zeker enkele jaren
ervaring heeft rnet een aangevulde relevante opleiding.

EMSBROEK installatietechniek b.v. is
een modern bedrijf met ca. 50 enthousiaste medewerkers. Als allround
installatiebedrijf ontwerpen, adviseren,
installeren en dragen wij zorg voor
hoge kwaliteitsproducten op het
gebied van verwarming, koeling,
sanitair, elektra, beveiliging en data-,
en communicatienetwerken. Daarnaast
zijn we actief op de industriële markt
op het gebied van procesinstallaties,
energietechnieken, vloeistofopslag en
doseerinstaliaties. Onze eigen Service
en Onderhoudsdienst heeft complete
installaties in beheer en verleent
24 uur per dag service.

Ervaren Monteur Elektra
die beschikt over een EMSi-opleiding en/of ervaring om zelfstandig te
kunnen werken, beschikt over een Mbo-denkniveau en wil doorgroeien
tot hoofdmonteur elektra.

Hulpmonteurs

Wesselink-Degno uw
ramen-en deurenspecialist
in hout en kunststof
Een showroombezoek aan
Wesselink-Degro

is dan ook

die bij ons de kans zien om binnen de installatietechniek te komen
werken en inzet en motivatie hebben verder te worden opgeleid tot
allround monteur.

Onze medewerkers kunnen werken in een dynamische werkomgeving
waarbij de mens centraal staat. Opleiding, kwaliteit, veiligheid en milieu
staan bij ons hoog in het vaandei. Emsbroek, dat zich tevens een officieel
erkend leerbedrijf mag noemen, biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en
carrière mogelijkheden waardoor we je de perfecte baan aan kunnen
bieden.

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 71 55
Fax
(0575) 55 71 44
E-mail
info@emsbroek.nl

Voor inlichtingen voor één van bovengenoemde functies kun je contact
opnemen met onze vestigingsleider de heer ing. H.J. Posthuma.
Uw sollicitatiebrief met C.V. kunt u richten aan Afdeling Personeel,
t.a.v, de heer M. Fleming. Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden
behandeld.

Industrieweg 11
7251 JT Vorden

gegarandeerd
een succes.
OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL
MESS E L l N K - D E G R O
Zutp»ien«Contrascarp2«TBle1oon: (0575) 517656 -Fsx: (0575) 519W9
Openingstijden: showroom
ma -„'m do.: 0630-17.30 - vti|.: 08.30-21.00 - 2a.: 0900-13.00
Openingstijden: nugaz!|n
ma. l'mur 07 30-17.00, *a 09 00 tot 13 00

mullcr-uorclcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhollaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553276 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

^8S|f
Tonny
Jurrtërfs^l
j
_>^
\
.'

n

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Bloemententoonstelling van
Nutsfloralia in het teken van feest
Om het 75 jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan, stond de bloemen tentoonstelling van Nutsfloralia
Vorden, geheel in het teken van
'T'eest". En dan het feest uitgedrukt in een werkelijk prachtige bloemenpracht. De organiserende dames van Nutsfloralia
hadden zelf ook veel werk gestoken in het jubileum. Zij hadden een taart "gebakken" van
bloemen en in het midden van
de grote zaal van het Dorpscentrum stond een feestelijk gedekte tafel gemaakt van natuurlijke materialen.
Voorts waren er inzendingen van
onder meer de tuinbouwschool
uit Borculo ( drie grote zuilen met
bloemen) school Het Beecklancl;
de dames van de Vordense plattelandsvrouwen. De "plattelandsheren" waren ook op deze tentoonstelling van de partij. Zij hadden
het toneel "omgetoverd" tot een
open deur, in teite een uitnodi-

"Feesttaart" van de l'Iatrchtndwouwcn.

ging om naar het feest van de jubilaris Ie komen. Twee plaatselijke
bloemisten "Davorta" t_-n "De VordcnsTuin", alsmede de vereniging
"Oud Vorden" waren eveneens op
deze bloementen toon s telling vertegenwoordigd.
De scholieren van de plaatselijke
basisscholen hadden in totaal 80
stekplanten ingeleverd, iets meer
dan vorig jaar. Ook had de jeugd
veel aandacht besteed aan het "optuigen" van speelgoed. Op deze
tentoonstelling veel inzendingen
van particulieren en airsistvn. Deze cursisten werden opgeleid door
Willy Kip die ook veel ideeën voor
de tentoonstelling heeft aangedragen.
Zeer zeker ook vermelden waardig
de stand van Bep Dijkman met allerlei door haar, uit hout, steen en
glas gemaakte figuren, ook een
stand, waarin dames papieren
roosjes in bloemstukken verwerkten.

UITSLAGEN
Tuintjes kinderen: l Ellen Besselink; 2 Marthe, Ellen, Lise en Martine; 3 Lisa Abb
Versierd speelgoed t/m 10 jaar: 1 Elvira Groot Jebbink; 2 Erniel en Ellen BesseÜnk; 3
RikAbbink.
.•'m 15 jaar: 1 Ellen Besselink,
Eigen gekweekte siervruchten kinderen: 1 Johan Korenblek; 2 Sander Greven; 3 Sanne ten Have.
Bloemstukjes t/m 10 jaar: 1 Marthe Brinkman en Ellen BesseÜnk; 2 Ellen Besselink; 3
Sander Greven.
Idem t/m 15 jaar; 1 en 2 Mario Diesfeldt.
Veldboeket kinderen: 1 Rik Knoef.
Voorwerpen natuurproducten kinderen- l l in,\-\ jnnssen.
Thema "Feest" kinderen: 1 Dennis Zweers; 2 Jitske Winkels; 3 Saskia Aalders.
Stekplanten: 1 Jarick Wnlsing; 2 Nancy Groot Jebbink; 3 Sven Toebes. A;IM
gingsprijs Rosanne verstegen.
Kleurwedstrijden 4 t/m ^ jaar: 1 Sharon Bouwmeister; 2 Ariel•
: " ._ 1 1 1 .
mas Lam.
Idem 7 t/m 9 jaar; 1 Lisa Abbink; 2 Jamo Jansen; 3 Cynthia Rouwenhorst.
lüfeiii 10 t/'m 12 jaar: 1 Jesper Schmifz; 2 Manon Groot; 3 Wouter Bokkers.
Fantasie niet cursisten: l mevrouw Arendsen; 2 Annique Dijkman,
idem bloemstukken: 1 Jeroen Otdenhave.
Idem Bieöermeijer: 1 Ünda Wesselink.
Idem wandstuk: 1 Linda Wesselink.
Idem krans: 1 Linda Wesselink.
Veldboeket: 1 mevr. Stokkink; 2 mevr. Knoef,
Draogstiik',.iii(i:iij: 1 mevr. Decanije.
Droocj-mik kijiiv 1 mevr. Greven.
Mand cursisten: 1 mevr. Buunk.
ïhcrriu cursisten: 1 mevr. Dijkman, mevr. Van Veldhuizen en Nicole te Unde; 2 Nico!o te Linde; 3 mevr. Groot Severt.
Fantasie cursisten: 1 Sabine te Linde; 2 mevr. Huntink en Sabine te Linde; 3 mevr.
Dijkman en mevr. Van Veldhuizen.
Idem bloemstukken: 1 Binaca ten Bhomer.
Idem krans: 1 Wilma de Groot.
Eigen gekweekte bloemen: 1 mevr. Zweverink.
Thema "Feest" volwassenen: 1 Andre Janssen; 2 mevr. Heutink; 3 mevr. Decanije,
Vaas cursisten: 1 mevr. Hietbrink,
Bakjes: 1 mevr. Arendsen; 2 mevr. Hietbrink; 3 mevr. Arendsen,
Droogstuk fantasie: 1 mevrouw Greven.

. "Feestmutsen" van 't Beeddand.

Cultu urhistorisch radioprogramma
elke donderdagmorgen op Radio 5

SPOREN

- september 2000 Overspannen huisvrouwen
(donderdag 21 september,
Radio 5, 09.02-O9.45 uur).
Vroeger konden huisvrouwen er
soms ook al niet tegenop: er n
druk huishouden, waar alles nog
met de hand moest gebeuren en
véél kinderen om voor te zorgen.
Wanneer de vrouwen het niet
meer aankonden, gingen /e tijdelijk naar speciale rusthuizen, of familie en buren namen de zorg
over alles van hen over.
De stand van Bep Dij ma n.

De drukte van een huishouden tegenwoordig is gecompliceerder:

en een gezellig huis en kinderen &
hun hobby's & clubs én een leuk
sociaal i-n cultureel leven én een
baan soms.
Druk druk druk ...
In het kader van de RVLJ Themamaand 'Je werk of je leven'.
Hiervoor zijn. door de RVU bij v.h.
rusthuis de Decanije m.m.v. dhr.
H, W u l l i n k opnames gemaakt.
'Sporen' wordt gemaakt door Annette van den Berg, Wülem Davids, Hetty Hagens, Ben Kotster
[ p r e s e n t a t i e ] , Ai'ieii Met/, (eindredactie) en Maya Schepers.

I.v.m. familieomstandigheden zijn Kluvers
Dierenspeciaalzaak en
Kluvers Mengvoeders
donderdag 21 september
de gehele dag
GESLOTEN
KLUVERS

VORDENC.V.

DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 526132

Absoluut nu
'Absolu Nu'
het absolute naaktgevoel vanDIM
Deze zomer introduceerde
DIM, de toonaangevende Franse fabrikant van panties, kousen en bodyfashion een compleet nieuw collectie-concept:
'Absolu Nu', ofwel: 'Absolu, het
ultieme naaktgevoel'.
Deze collectie is gemaakt met behulp van de allernieuwste en revolutionaire productietechnieken en
stoffen.
De introductie op de Nederlandse
markt heeft langer op zich laten
wachten dan gepland. Al kort na
de lancering in Frankrijk bleek de
collectie zo succesvol, dat de beschikbare productiecapaciteit (inmiddels sterk uitgebreid) volledig
vol was.
'OP HET LICHAAM
GEMAAKT'
Voor de productie van panties en
kousen heeft DIM de beschikking
over Santoni-machines. Deze machines breien rond, waardoor tubes zonder naden ontstaan en van
die tubes worden panties en kousen gemaakt. DIM-breimeesters
hebben in samenwerking met Santoni-technici deze breitechnieken
verder vervolmaakt, aangepast en
fijngeslepen. Het resultaat daarvan is een revolutionaire collectie
bodyfashion. De modellen, verschillende slips, beha's en shirts,
zijn daardoor volledig naadloos.
Tijdens het breien kunnen de breistructuren worden gewisseld en
bepaalde garens worden toegevoegd of weggelaten. Daardoor
zijn de modellen van Absolu Nu
niet alleen naadloos, maar volgen
ze ook perfect de vorm van het lichaam. Daar waar bijvoorbeeld
meer 'steun' of correctie nodig is,
zoals in de serie DIM Absolu Modelling, worden andere breistructuren toegepast en/of andere ga-

De herfst- en wintercollectie is weer binnen.

'Zelfverdediging
voor volwassen
vrouwen'

Voor vrije tijd en 't werk van alles wat en

Het cursusbureau van ZorgGroep
Oost-Gelderland organiseert in opdracht van Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland de cursus 'Zelfverdediging voor volwassen vrouwen'.
Deze cursus 'Zelfverdediging voor
volwassen vrouwen' bestaat uit
tien lessen van twee uur. In deze
cursus is mentale weerbaarheid
even belangrijk als het leren van
zelfverdedigingstechnieken.
Vooral vrouwen voelen zich vaak
onveilig op straat en durven daar-

prijsjes
om over naar huis te schrijven.

Kwaliteit en service hebben wij hoog
in 't vaandel staan.
Ontdek ook ons als zo velen
V.O.F. KLOMPENFABRIEK
Plattelandswinkel
UileneSterstraat 10a
® 7256 KD Keijenborg

Tel. 0575 - 46 30 30/
46 25 48

HELP
LEPRA
DE WERELD

leder z n
eigen wens.

UIT!

rens gebruikt. Dat gebeurt alle
maal zonder dat daar vervelende
of irriterende naden aan te pas komen.

elastische (Lycra) garens meege
breid, zodat de functie perfect be
houden blijft. Het soms vervelende
ingenaaide etiket is verdwenen en
vervangen door een aan de binnenkant van de tailleband gedrukt 'etiket'.

SUPER ZACHT, COMFORTABEL EN DUN

Maar het unieke van de nieuwe
DIM Absolu Nu collecties, het totale concept omvat vier verschillende series, wordt niet alleen verkregen door de finesse in breitechniek. Zeker zo belangrijk zijn de
gebruikte garens. Voor alle modellen zijn nieuwe typen micro-garens verwerkt. De uiteindelijke
stof is mede daardoor super zacht,
comfortabel en voelt aan als een
perzikhuidje. Micro-garens zijn hè
Ie dunne garens, die zorgen voor
een uitstekende vochtregulering.
Transpiratievocht wordt, door de
unieke structuur van deze garens,
snel en probleemloos naar de buitenkant van de stof getransporteerd. Het lichaam blijft daardoor
altijd droog en houdt een comfortabele temperatuur.
DOORBRAAK
Met andere woorden: DIM Absolu
voel je niet, zie je niet, zelfs niet
onder strakke kleding, en dus
biedt DIM Absolu het absolute
naaktgevoel. De ultieme doorbraak in naadloze (seamless) bodyfashion.
NAADLOOS TOT IN DETAIL
Ultiem draagcomfort en een absoluut naaktgevoel waren de uitgangspunten bij de ontwikkeling
van het DIM Absolu Nu-concept.
Dat komt vooral ook tot uiting in
de verschillende details. Opvallend bij vooral de slips uit alle DIM
Absolu-series is de tailleband. Ook
deze is naadloos en dubbel aange
breid, zonder stiknaden en elastiek. Er zijn in deze band wat extra

SPECIAAL VOOR MODERNE
VROUWEN
Optisch voldoen de verschillende
series van het DIM Absolu Nu-concept volledig aan de wensen, die
moderne vrouwen aan hun bodyfashion stellen: ultiem draagcomfort, onzichtbare perfectie, discre
te vrijheid van beweging, tedere
zachtheid en pure esthetiek. Alle
modellen worden gemaakt in wit,
zwart en huidtint.
Absolu Nu omvat een slip, string,
tailleslip, T-shirt en shirt met spaghettibandjes.
Absolu Modelling, waarin het
meest duidelijk tot uiting komt,
waartoe de nieuwste generatie
Santoni-machines in staat is, omvat een bandeau-beha, brassière
beha, slip, tailleslip en een 'empire'-slip; een zeer hoge slip (tot net
onder de borsten), die absoluut
niet aftekent onder een strak jurkje. De slips zijn driedimensionaal
gebreid en modelleren het lichaam. De bilcontouren en een
ribbreisel ter hoogte van de bilnaad zijn ingebreid ter ondersteuning van het modelling-effect.
Absolu Fun omvat een slip, string,
beha-topje, bandeau-beha en singletshirt, die zijn uitgevoerd in
een opvallend jeugdig ogende
combinatie van fijne rib- en ruitjesbreistructuren.
Absolu Basic is iets lichter van materiaal en omvat een slip, string,
beha en shirt met spaghettibandjes.

om niet meer 's avonds alleen over
straat. De cursus 'Zelfverdediging
voor volwassen vrouwen' wil hen
leren deze angstgevoelens te verminderen. In deze cursus leren
vrouwen voor zichzelf op te komen, voet bij stuk te houden en
zichzelf te verdedigen.
Het versterken van de innerlijke
kracht wordt geoefend door het Ie
ren aangeven van eigen grenzen
door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik. In
combinatie met de mentale training worden verdedigingstechnie
ken geleerd. Deze technieken zijn
aangepast aan de leeftijd van de
deelnemers en de daaruit voortvloeiende fysieke mogelijkheden.

Er wordt geleerd gebruik te maken
van de kwetsbare plekken op het
lichaam van de aanvaller en het
effectief inzetten van eigen lichaamswapens bij verdedigingsen bevrijdingstechnieken.
De cursus start op donderdag 28
september 2000 in het wijkge
bouw aan de Pr. Margrietstraat l te
Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op de donderdagen
28 september, 5, 12, 19 oktober, 2,
9, 16, 23, 30 november en 7 de
cember 2000. Aanmelden voor de
cursus, via het telefoonnummer
0314-376709. Via dit nummer kan
men ook nadere informatie krijgen.

Wij zijn op zoek naar

all-round

timmerlieden
Onderhoud

Verbouw

FUNCTIE-EISEN:

- zelfstandig kunnen werken;
- bekend met onderhoud, nieuwbouw,
verbouw, restauratie en renovatie;

Nieuwbouw

- teamgeest, enthousiasme en de wil
zich in te zetten voor de verdere ont-

Renovatie

Restauratie

wikkeling van de onderneming.

GEBODEN WORDT:
- een prettige werkkring;

Sollicitaties op afspraak
(telefonisch)

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

GIRO

50500

AANNEMERSBEDRIJF

Illll

LEPRASTICHTING
AMSTERDAM
Hel hij cc-n sterfgeval gratis: 0800-0230550 ( d a g e n nacht)

Monutaf

Uitvaartverzorging en -verzekering

- een goed salaris;
- overige afspraken zoals opgenomen
in de Bouw-CAO

Peters
Jutlandsestraat 2, Zutphen
Bedrijventerrein 'De Mars'

LEPRA

e

IUVOB «

Telefoon (0575) 51 44 04

Fax (0575) 51 63 15
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Nieuwe kleding voor Ratti 4

CLUBTEAM OOK NATIONAAL
KAMPIOEN

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:

Door de fraaie resultaten van de Ie
den Elsbeth en Bert Regelink en
Herman Cortumme/ Albert Woudstra was het bijna vanzelfsprekend
dat ook het Vordense team van
"De Graafschaprijders" in de A
Klasse kampioen van Nederland
zou worden.
Dat gebeurde met veel overmacht.

A- Klasse: l en kampioen van Ne
derland B.Regelink/ mevr.E. Rege
link, Vorden 122 strafpunten; 2
HJ. Cortumme en A. Woudstra,
Toldijk 203; 3 J.van Gerven/ A Verhulst uit Best 313 strafpunten.

De Graafschaprijders had uiteindelijk een grote voorsprong op
naaste concurrent AMC d' Uitlaat
uit het Brabantse Best. Het Vordense team bestond verder uit
Marco en Erik Kleinreesink ( individueel 6e met 437 strafpunten ,
Gre en Ab Reugebrink en Rob Belfi
en Albert van Weerdenburg.
In de B- klasse werden Harrie en Elly Horsting 4e met 374 strafpunten. Nationaal kampioen in deze
klasse werden C en A van der Geer
uit Best. Het B-team van "De Graafschaprijders", bestaande uit Harrie en Elly Horsting, Joop en Anja
Menkhorst, Gerrit en Wilma Veldhuis en Henk en Lia Lamberts
werd in de eindrangschikking derde.
Afgelopen zondag ontving Ratti 4 uitbanden van dhr. F. Bleummk een complete nieuwe voetbaluitrusting. De
spelers en leiding waren maar wat blij met deze geste. Hopenlijk zullen de resultaten ook behaald worden.

Vordens echtpaar Bert en
Elsbeth Regelink kampioen van
Nederland orientatieritten

In de C- klasse werden Jan Slagman en Gerrit van Veldhuizen uit
Vorden tweede, achter de nationale kampioenen de heer en me
vrouw Ehrhardt uit Hoogeveen.
Marinus en Jo Maalderink werden
4e.
Het C-team van "De Graafschaprijders", bestaande uit Jan Slagman
en Gerrit van Veldhuizen, Marinus
en Jo Maalderink en Eddy en Christie Horsting werd uiteindelijk
tweede achter de nationale kampioen MAC Midden Drenthe uit
Westerbork.

B- B-Klasse: l en kampioen van Ne
derland C.van der Geer/ A.van der
Geer uit Best 298 strafpunten; 2
J.Huige/ E.F. Huige uit Middelburg
453; 3 WFleerkate/ GJ. Eskes uit
Markelo 633 strafpunten.
C- C-Klasse: R. Ehrhardt/ mevr.
R.Ehrhardt uit Hoogeveen 186
strafpunten; 2 J.Slagman/ G.van
Veldhuizen, Vorden 221; 3 J.C. van
Keulen/ HAbma, Vianen 309 strafpunten.
Clubteams A- Klasse: l VAMC "De
Graafschaprijders", Vorden 762
strafpunten; 2 AMC 'd Uitlaat uit
Best 1064; 3 MAC Stadskanaal 1497
strafpunten.
Idem B- Klasse: l AMC d'Uitlaat uit
Best 1028 strafpunten; 2 MAC
Zutphen 1376; 3 VAMC "De Graafschaprijders", Vorden 1436 strafpunten.
Idem- C- Klasse: l MAC Drenthe uit
Westerbork met 758 strafpunten;
2 VAMC "De Graafschaprijders",
Vorden 1073; 3 AMC Anna Paulowna met 1234 strafpunten.

DRUKKERIJ

WEEVHIS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Bekijk het maar...

...bij www.vruggink.nl
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Bert en Elsbeth Regelink.

"Het allerbelangrijkste is dat
je de reglementen goed kent
en dat je tijdens de orienta-

tierit daar voortdurend aan
denkt. Bovenal dien je snel beslissingen te nemen. Elsbeth
en ik voelen elkaar goed aan.
Zij heeft beide ritten gereden,
terwijl ik als kaartlezer in fei-

te de weg aangaf. Elsbeth is
een goeie automobiliste en
weet heel snel wat ik bedoel",
aldus de kersverse kampioen
van Nederland Bert Regelink
die deze titel afgelopen zaterdag dus samen met zijn echtgenote behaalde.

De nationale titel was voor Bert Regelink niet de eerste. Ook in 1995
werd hij kampioen van Nederland,
samen met Arie Weevers met wie
hij ook diverse keren aan de LCC
ritten heeft deelgenomen.
Het Nederlands kampioenschap
bestond zaterdag uit twee afzonderlijke ritten. De ochtendrit met
een lengte van circa 56,8 kilome-

ter vond plaats in de gemeente
Hengelo. De middagrit, 64,8 kilometer vond plaats in de gemeente
Vorden. Beide ritten waren uitge
zet door Jan Luiten en Wim Wisse
link.
In de pauze gingen de deelnemers
aan het kampioenschap natuurlijk druk nabeschouwen over de
eerste rit.
Bert Regelink: "We hadden toen al
wel de indruk dat we goed hadden
gereden. Wel begreep ik dat naaste
concurrenten Herman Cortumme
en Albert Woudstra, ook goed hadden gepresteerd en wellicht wat
minder strafpunten zouden hebben. Dat bleek achteraf ook wel uit
de eindstand. Herman en Albert
hadden in de eerste rit 43 strafpunten opgelopen en wij 69".
In de tweede rit, 's middags in Vorden, bleken de rollen omgedraaid
en hadden Bert en Elsbeth slechts
53 strafpunten en Herman Cortumme en Albert Woudstra 160.

Voor het echtpaar Regelink dus
uiteindelijk een beter resultaat.

M DA V O R D E N

"Toch vond ik, hoe gek of het ook
klinkt, de ochtendrit gemakkelijker dan de middageditie in Vorden", zo zegt Bert Regelink.
SEPTEMBER

"Geeft het rijden in een thuiswedstrijd en dan speciaal tijdens een
Nederlands kampioenschap dan
geen voordeel"? zo vroegen wij
Bert Regelink.
"Dat klopt, natuurlijk heb je
thuisvoordeel. In bepaalde situaties ben je beter bekend met de
omgeving. Dat neemt niet weg dat
vrijwel alle deelnemers aan de
kampioenschappen dikwijls in
Vorden hebben gereden",aldus Regelink.
( Tussen twee haakjes, VAMC "De
Graafschaprijders" organiseert
jaarlijks circa 5 orientatieritten,
waar het puikje van Nederland
vrijwel altijd acte de presence
geeft)

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(M.B.v.0.) Gymnastiek, Sport en
Spel, Volksdansen en zwemmen.
20 NBvP: fietstocht
20 Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
20 Welfare Najaarscontactmiddag
Wehme

21
21
21
22
23
23
24
25
27
28
28
28
30

Bejaardenkring Dorpscentrum
Toneelavond linde
Volksdansen, org. De Wikke
Vogelschieten Linde
Kastelen wandelrocht, start
Dorpscentrum
Volksspelen, slotbal Linde
HSV De Snoekbaars: ledenwedstrijd Vorden/Hengelo
Bridgeclub Vorden:
Dorpscentrum
Bridgeclub BZR: Dorpscentrum
PCOB: "Weer en Natuur'
HVG dorp Vorden: samen met
HVG Linde
Volksdansen, org. De Wikke
Sursum Corda: limonadeconcert in het Dorpscentrum

Op 24 september a.s. OPEN ZONDAG geopend van 12.00-17.00 uur.
Openingstijden:
Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis
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Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

net

keukens
sanitair
wand- en
vloertegels
natuursteen
rolluiken

even

Adres

De Wonerij

Telefoon

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39

Compleet in sfeervolle inrichtingen
De W o n e r i j is een w o n i n g - en p r o j e c t i n r i c h t e r met een
ruime keuze op het gebied van meubelen, g o r d i j n e n ,
vloerbedekking, slaapcomfort, verlichting en accessoires.

Hengelo (Gld.) • Spalstraat 37 • Tel. 0575-461713
IS

Ter v e r s t e r k i n g van ons team z o e k e n wij op korte
t e r m i j n een:

OP

ZOEK NAAR :

ALLROUNDMEDEWERK(ST)ER
voor 38 uur per week.

Met interesse voor: tuin, dier of dhz artikelen.

Fulltime verkoper

Heb je een detailhandel opleiding genoten en wil je zelfstandig werken in een
prettige werksfeer, stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:

die volledig z e l f s t a n d i g onze klanten a d v i s e e r t en
begeleidt bij de inrichting van de woning.

WELKOOP t.a.v. D. Bergsma
Spalstraat 37, 7255 AB Hengelo Gld.

Vereisten:
O grote mate van zelfstandigheid
O minimaal MBO-opleiding
O goede contactuele eigenschappen
O f l e x i b e l en c r e a t i e f
O affiniteit met het inrichten van woningen

Parttime verkoper (20 uur) m/v

THEO TERWEL

die volledig z e l f s t a n d i g onze klanten adviseert en
begeleidt bij de inrichting van de w o n i n g .

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

Vereisten:
O grote mate van zelfstandigheid
O minimaal een M B O - o p l e i d i n g
O goede contactuele eigenschappen
O f l e x i b e l en c r e a t i e f
O a f f i n i t e i t met het i n r i c h t e n van woningen

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Z7

EL MIOR

SHIRTS
2 VOOR 100,55/45% KWALITEIT, LANGE MOUW
7 KLEUREN, MAAT 39 - 46
NORMAAL 79,95 NU 2 VOOR 100,-

üth/er,mode
• i u t p h e n-

Wij
O
O
O

Ballonvaren

bieden:
een u i t d a g e n d e en a f w i s s e l e n d e b a a n
een prettige w e r k s f e e r
uitstekendearbeidsvoorwaarden

Troclstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhui! rl. do Slnvcn/ rotonde rechts/ 2t str. links

in uw eigen regio
Aantrekkelijke groepskorting.

S c h r i f t e l i j k e r e a c t i e s met c.v. k u n t u s t u r e n n a a r :
De W o n e r i j , t . a . v . Lia Uit de W e e r d ,
G r o e n l o s e w e g 9 , 7261 A M R u u r l o .

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Weekblad
Contact
ook op internet:

De klopboormachine voor de eeuwigheid

Klopboormachine
SBE Starlight
+
Stormaansteker
(Limited Edition)

Een schitterende aanbieding:
Bij elke SBE Starlight
ontvangt u een verchroomde, navulbare
Stormaansteker in een
exclusief spacedesign van Metabo.
De ideale combinatie
van eindeloze slagkracht en uithoudingsvermogen met een
fonkelend ontwerp.
Voor iedereen die
meer wil.

Alleen op Koopzondag
24 september
van f 440,- voor

T

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Visitekaartjes

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Onderhoud fietspad Hengeloseweg Uitslag Rebus Attractiepark Slagharen

Door de overweldigende belangstelling hebben we het aantal toe
gangskaarten kunnen verhogen van 10 naar 15 stuks.
De winnaars zijn:
Vincent Silvold, Raadhuisstraat 17, Vorden.
Hanneke en Karin Kamphuis, Hoetinkhof 76, Vorden.
Lisette Arfman, de Leuke 2, Vorden.
Üsette Arends, Vierakkersestraatweg 32, Vierakker.
Veronie Karnebeek, Past. Deperinkweg 4, Mariënvelde.
Hilde Schreurs, Borculoseweg 60, Ruurlo.
Joost Bouwmeester, Beumersteeg 6, Ruurlo.
Wendy en Debby Smit, de Zonnenberg 6, Ruurlo.
Lisa Harmsen, Gietelinkdijk 2, Hengelo Gld.
Danny Hermsen, Boterstraat 3, Bronkhorst.
Saskia te Stroet, lekink 16, Hengelo Gld.
Angela Spijkers, Bast. Bouwhuisstraat 13, Baak.
Bernadette Post, Scheerdershof 64, Warnsveld.
Melanie en Ryan Begieneman, Lange Garde 46, Warnsveld.
Jaimy Bouwman, Paul Rodenkolaan 79, Zutphen.
Prijzen zijn af te halen t/m 29 september aan ons kantoor. Nieuwstad 30, Vorden.
De Redactie

Gespreksgroep "Omgaan
met dementie'
.99

Voor automobilisten - maar ook
voor de fietsers - is het even behelpen. In opdracht van de provincie
Gelderland is de firma Dostal uit
Vorden op dit moment bezig met
een opknapbeurt van het fietspad

Schatgraven in
Huis de Voorst
Op zondag 24 september vindt er
in Huis de Voorst in Eefde een
taxatiedag plaats, waar allerlei antieke voorwerpen en curiosa ge
taxeerd kunnen worden. Vanaf
's ochtends tot 's middags staan
taxateurs klaar om te vertellen

aan de Hengeloseweg. Het is de be
doeling dat het fietspad over een
paar weken weer in gebruik kan
worden genomen.
Tot die tijd zullen de fietsers op be
paalde trajecten gebruik moeten

hoe oud bijvoorbeeld een schilde
rij is, wie het heeft geschilderd en
welke veilingwaarde het schilderij
heeft. Ook sieraden, aardewerk,
speelgoed, boeken, poppen en
Aziatische kunst kunnen worden
meegebracht.
Van de taxaties worden tv-opnamen gemaakt voor het programma "Schatgraven". Schatgraven
wordt in carrousel op zaterdag-

maken van de gewone weg. Voor
de automobilisten is er op deze
stukken slechts één rijbaan be
schikbaar. Stoplichten zorgen ervoor dat alles in goede banen
wordt geleid.

avond bij TV Gelderland uitgezonden en herhaald op zondag.
Kom naar Huis de Voorst op zondag 24 september, want men weet
toch maar nooit wat voor kunstschatten men in huis heeft.
De taxatiedag op zondag 24 september wordt georganiseerd door
TV Gelderland en het Venduehuis
Zwolle.

Randwijzers op De Bruil
verwijzen naar boerderijen

Alzheimer Nederland afd. Achterhoek organiseert een gespreksgroep "Omgaan met dementie" voor partners, familieleden en andere mantelzorgers
van dementerenden.
Op dinsdag 17 oktober is er een
kennismakingsavond in zorgcentrum "de Berkhof', Waliënsestraat
33 te Winterswijk voor degenen
die aan deze gespreksgroep willen
deelnemen.
Op deze avond zal informatie worden gegeven over de gespreksgroep die bij voldoende belangstelling een week later zal starten onder deskundige leiding. De ge
spreksgroep bestaat uit vijf bijeenkomsten. Hulp en onderlinge
steun aan elkaar staan centraal.
Mantelzorgers van dementerenden hebben vaak veel vragen over
deze ziekte en de mogelijkheden
van hulpverlening. Hij/zij krijgt
vaak een zware last op de schouders, want de gevolgen van de
mentie zijn voor alle betrokkenen

en de patiënt zeer ingrijpend.
Naast onmacht, onbegrip heeft de
verzorger te maken met zowel
emotionele als praktische proble
men. Vaak ontbreekt steun van anderen, wat weer kan leiden tot ge
voelens van onzekerheid. Veel ge
hoorde vragen zijn in zo'n situatie:
"Hoe moet het verder als ik het
niet meer aankan"? "Hoe moet ik
reageren op zijn/haar gedragsverandering? Doe ik het wel goed."?
"Is het Alzheimer of een andere
vorm van dementie"?
Vooral het accepteren dat de de
menterende compleet afhankelijk
wordt - soms al op betrekkelijk jonge leeftijd - is een moeilijke taak.
De verzorger die een of meerdere
vragen of gevoelens herkent, kan
veel steun ondervinden van lotge
noten in deze gespreksgroep. Locatie: Zorgcentrum "de Berkhof",
Waliënsestraat 33 te Winterswijk.
Aanmelding/informatie tel. 0543452126 / 512532 / 532522. Aan deze
gespreksavonden zijn geen kosten
verbonden.

'il nierpotiènten zoveel mogelijk helpen en bi|Stoon Dol kosi geld.
veel geld Bet voor meer informatie 0 8 0 0 - 7 2 2 4 0 0 7 ot s t o r t

uw bijdrage op giro 88000 Hartelijk dank

Internationale Dutch
Open Trial te Zelhem
Op het ondertussen internationaal bekende terrein Langenberg Noord in Zelhem zal op 24
september a.s. een ronde verreden worden voor het Internationale Dutch Open Trial.

Sinds kort verwijzen twee alleraardigste hand wijzer op de
hoek van de Batsdijk en de Jongermanssteeg naar een vijftal
boerderijen die in de direkte
omgeving van deze kruising
staan gesitueeerd.
De namen Boershuus, Holland,

Voortman en Koppelman op de
handwijzer verwijzen naar de
boerderijen nabij de Jongermanssteeg die achtereenvolgend worden bewoond door de families
Oortgiese en Groote Haar, Hendriksen, Peters en Wiegerinck. Ook
nabij boerderij Klooster aan de
Batsdijk terhoogte van de parkeer-

plaats op De Bruil staat een handwijzer die verwijst naar de boerderij Klooster van de Herman en
Toon Geerligs.
Op deze handwijzer is ook de weg
naar 'Reurle' en 'Zuwent' aangegeven. Beide handwijzers zijn vervaardigd door Herman Geerligs en
Stef Wiegerinck.

Na de zeer succesvol verlopen
Tweedaagse Kampioenstrial van
december 1999, waar onder andere de wereldkampioen trial, Dougie Lampkin, onder de deelnemers
was, komen Nederlands beste rijders weer naar Zelhem.
De Z AM.C. heeft ondertussen een
goede naam opgebouwd in de
trialwereld. Er worden altijd eersteklas wedstrijden georganiseerd,
waar de rijders graag naar toekomen.
Onder de rijders zijn een flink aantal deelnemers, die lid zijn van de
club te Zelhem. In de Expertklasse
zijn dat Alex van den Broek uit
Zundert, veelvuldig Nederlands
kampioen, alsmede de nummers
twee en drie, Peter van der Sluis

uit Arnhem en Marcel Brunsveld
uit Lochem.
Deze drie rijders namen ook deel
aan de Trial des Nations, een Wereldkampioenschap voor landenteams, dat dit jaar op 10 september j.1. in Seva in Spanje verreden
werd.
In de nationale klasse nemen Willian Veldhorst uit Zelhem, Huub
Wigman uit Didam en Rob Teunissen deel, terwijl in de Sportklasse
Marco Prinsen uit Dinxperlo en
Erik Lusink uit Ulft de ZAM.C.
kleuren verdedigen.
Ook in de opstapklasse zullen een
aantal Z AM.C.-leden deelnemen.
De trialwedstrijd wordt op 24 september a.s. gereden op het ZAMC
trialterrein aan de Korenweg te
Zelhem. Er zijn 10 non-stops (hindernissen), die door de deelnemers vier keer bedwongen moeten
worden.
Deze non-stops zijn vaak spectaculaire hindernissen met buizen,
boomstammen en hoogteverschillen.

Keukens, tegels.
sanitair en parket?
Ik vraag het
gewoon aan
BouwCenter.
U BENT TOE AAN EEN INGRIJPENDE VERANDERING IN
UW HUIS. OF JUIST AAN EEN SUBTIELE INGREEP. WAAR VINDT
U WAT U ZOEKT? HOE PAKT U HET AAN? VRAAG HET
GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WU HEBBEN DE
KEUKENS, DE TEGELS, HET SANITAIR EN HET PARKET DAT U
ZOEKT. BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS WAAR ZE
OVER PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM!

BouwCenter i
Eibergen
Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo
Spoorstraat 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30

Te koop:

oogstrelend,

BUXUS
BOLVORMEN * KEGELS * PIRAMIDEN
Bolvormen 0 20-25 cm tot 0 30-35 cm
f 12,50 tot f 35,00 per stuk
HAAGBUXUS hoog 30/35 f 1,50 - f 1,85 - f 2,25

HAAGCONIFEREN
o.a. Chamaecyparis en Thuja's hoog 80/100 v. f 6,50
Direct van eigen kwekerij
Verkoop elke vrijdag en zaterdag vanaf 15 september
of na telefonische afspraak

BOOMKWEKERIJ HANS VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464494

Welke enthousiaste mensen willen
ons helpen bij het verpakken van
bloemen.
Flexibele arbeidstijden (in overleg)
Tevens zoeken wij magazijn medewerkers

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

Aanmelden alleen schriftelijk

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251JG Vorden

DRUKKERIJ
voor
betaalbare
topkwaliteit

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575)551010

20 jaar onstenk meubelen
En dat willen wij vieren met een

daverende opruiming.
Op vrijdag 29 september
van 9.30 uur tot 21.00 uur
en
op zaterdag 30 september
van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Tevens opruiming van Tapijt en Gordijnen
Karpetten en Tafelkleden
Bij Henk Vels Woningstoffeerderij.
U vindt ons op het Industrieterrein
Molenenk 20
Hengelo Gelderland.

20 jaar G. ONSTENK
EIKEN EN GRENEN MEUBELEN.

Een fantastisch spektakel met o.a.:
Line dancing i Hoefijzergooien
Bierpuhfchuiven •Spijkerslaan
firnt^rorstelen • Koemeiken
n te paard
r de
Ponv
erkermis
en een
ï ••''•:• ^*
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