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Koen Kruip Europees kampioen

Het zijspanduo Wim Verweijmeren Koen Kruip is op het circuit van Croft in Engeland Europees Kampioen ge-
worden. De wedstrijd in Engeland werd gewonnen door de gebroeders Skene. Wim Verweijmeren en zijn
Vordense bakkenist Koen Kruip wisten na een spannende strijd in de kopgroep beslag te leggen op een tweede
plaats. /

J_

idoshop v;
st&rt in oude

f-kantopr
De WV\ heeft de laosk op het
marktplein ve/huurd aan
Wilbert ofe Leeyw van Garden
Master Vordeiy De Leeuw be-
gint in deze loosk op woensdag
29 september^ met een kado-
winkel waa/bi\ de de nadruk
komt te liggen oto groendecora-
ties. De naam vata de nieuwe
winkel wordt 'De 4\eizoenen'.
De nieuwe winkeV op het
Marktp/ein zal worderVgerund
door Marieke van der Loct. Het
is de /bedoeling dat de inhoud
van KÜe winkel om de tWee
maa/iden helemaal wordt 'vfc
nieuwd'.

Nieuw fitnessprogramma van start bij Indoor Sport:

Pitney programma
Spinmng van start

;

Indoor Sport Vorden heeft zijn
aanbod na de zomervakantie
uitgebreid met het nieuwe fit-
nessprogramma Spinning. "Wij
zijn altijd bezig om onze leden
op verantwoorde wijze kennis
te laten maken met het nieuw-
ste op fitnessgebied", zegt Jaap
Hesselink, eigenaar van Indoor
Sport Vorden. "Daarbij probe-
ren we altijd het kaf van het ko-
ren te scheiden. Er zijn name-
lijk veel slechte programma's
op de fitnessmarkt."

Al eerder dit jaar startte Indoor
Sport Vorden met twee nieuwe ak-
tiviteiten: Sportiefwandelen en
Body-Power. "Sportiefwandelen is
zo'n bewegingsvorm die wij selec-
tief binnen ons centrum gehaald
hebben en die nu ondersteund
wordt door de Nederlandse
Hartstichting en het NOC-NSF die
er binnenkort een landelijke recla-
me campagne mee starten. Wij
hebben als een van de weinige
sportcentra een door deze organi-
saties opgeleide instructrice, in
huis die het sportief wandelen
mag begeleiden." Nu - na de zo-
mervakantie - breidt Indoor Sport
zijn aanbod alweer uit met een
spectaculair nieuw fitnesspro-
gramma: spinning. Spinning, ook
wel indoor-cycling genoemd is een
van de nieuwste vormen van con-
ditietraining, die de laatste jaren
is overgewaaid uit Amerika. Deze
training wordt gegeven in lesver-
band op speciale hiervoor ontwik-
kelde fietsen en is zeer afwisse-
lend en enerverend, zowel voor
mannen als vrouwen en voor elke
leeftijd. Fietsen is een beweging
die iedereen kan doen en door de
makkelijk instelbare weerstand
kan echt iedereen de les volhou-

den. "Fietsen en niet vooruitko-
men klinkt in eerste instantie mis-
schien een beetje saai, maar juist
het simpele van de beweging geeft
een speciale dimensie aan deze
training", zegt Jaap Hesselink. "Je
hoeft niet na te denken over pasjes
en dergelijke, alle aandacht kan
gaan naar het eigen lichaam en de
training. Of je nu beginner of at-
leet bent, je kunt altijd meedoen
met deze opwindende en actieve
training." "Voor wielrenners, re-
creatie fietsers en afslankers is
Spinning een prima aanvulling op
hun bestaande activiteiten en
gaan wij aparte groepen opstarten.
Voor wielrenners en mountainbi-
kers starten wij met een les die
zich echt richt op het verbeteren
van kracht, snelkracht en souples-
se, die je naar wens kunt afsluiten
met een speciaal voor deze doel-
groep gemaakt krachtschema.
Voor deze groep heb ik contact ge
zocht met de bekende mountain-
biker Jan Weevers uit Hengelo die
een speciale les in fietstechniek
gaat verzorgen. Ook voor mensen
die gewicht willen verliezen star-
ten wij aparte lessen. We trainen
dan met hartslagmeters zodat ie-
dereen in zijn eigen specifieke
trainingszone traint."
"Bij Indoor Sport Vorden waren
wij een van de eerste Sportcentra
die met hartslagmeters werkten
en door scholing en jarenlange er-
varing zijn wij ondertussen specia-
listen op dit gebied geworden.
Natuurlijk kan ook de recreatieve
sporter bij ons terecht in de nor-
male spinning groepen. Het is
moeilijk om een spinningles te
omschrijven, daarom starten wij
vanaf maandag 20 september met
twee open weken waar iedereen
aan mee kan doen".

Jongeren bij ABN AMRO snappen het probleem niet:

Iwan: 'Dit is gewoon de
beste plek in het dorp'
In een bestuurlijk startdocu-
ment dringt de gemeente
Vorden er bij de politie op aan
om extra aandacht te besteden
aan de ontmoetingsplek voor
jongeren voor de ABN AMRO
Bank in Vorden. De jongeren
zelf vragen zich af waarom de
gemeente zich druk maakt.
"Wij doen niemand kwaad. En
de mensen die wij hier tegen
komen zijn ook altijd heel aar-
dig tegen ons. Waarom mogen
wij hier niet staan?", vraagt de
19-jarige Iwan Scholtz uit
Vorden zich af.

Iwan Scholtz maakt al zo'n vijf
jaar deel uit van de zogenoemde
ontmoetingsgroep. "We hebben
overal al gestaan. Bij de muziek-
tent, achter de Aldi en bij de skate
baan aan het Wiemelink. Maar dit
is gewoon de beste plek", wijst hij«het het veldje voor de ABN

O Bank.
raag me af welke mensen er

over ons klagen", vervolgt Iwan
Scholtz zijn verhaal. 'Als we nou
eens wisten wat het probleem was,
dan konden we er wat aan doen."

Kleiboer (20) uit Zutphen
komt sinds anderhalf jaar dage
lijks naar Vorden toe met zijn
auto. "Het is hier gewoon ontzet-
tend gezellig en er is altijd wat te
beleven. Maar door die negatieve-
verhalen in de krant over onze ont-
moetingplek wordt dat een stuk
minder", aldus Barry Kleiboer.
De groep jongeren die dagelijks bij
elkaar komt op het veldje voor de

ABN AMRO Bank bestaat uit een
vaste kern van zo'n vijftien perso-
nen waaronder drie Somaliers.
Het gaat hier om Varhya Samanter
en haar twee broers. Varhya (20)
denkt dat de negatieve verhalen
over de ontmoetingsplek voor een
gedeelte ook te maken hebben
met het feit dat zij en haar twee
broers onderdeel uitmaken van de
ontmoetingsgroep. "Sommige
mensen denken gelijk als ze ons
zien dat wij gangsters zijn en met
wapens rondlopen. Maar dat is
dus helemaal niet /o. Integendeel,
we doen geen vlieg kwaad", zegt
Varhya Samanter die in Apeldoorn
een opleiding bejaardenver/.org-
ster volgt. Varhya Samanter vindt
het jammer dat er zo negatief over
de ontmoetingsplek gesproken
wordt. "Af en toe zie je mensen
met een brede boog om ons heen
lopen. Ik vraag me af waarom ze
dat doen. Dat is zo irritant".

Aan het einde van het gesprek
klaagt Iwan Scholtz over het ge-
brek aan jeugdvoorzieningen in
Vorden. "Er is in Vorden gewoon
helemaal niks waar we heen kun-
nen. Bij De Buurman hebben ze
sinds kort dan wel een pooltafel
maar die wordt meestal gebruikt
door een groep andere jongeren.
Vroeger had je in Vorden nog 't
Stampertje waar de jeugd op vrij-
dagavond bij elkaar kwam. Zoiets
zou er eigenlijk weer moeten ko-
men. Laat de politiek zich daar
maar eens druk over maken in
plaats van onze ontmoetingsplek
voor de ABN AMRO Bank".

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur ds. H. Westerink, afscheid en bevesti-
ging ambtsdragers. Collecte: Jeugd en Jongerenwerk. Na de dienst kof-
fiedrinken in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 september 10.00 uur ds. H. de Bruin, Arnhem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur ds. CA. de Graaf, Doetinchem;
19.00 uur ds. D.H. Borgers, Den Ham.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 25 september 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 september 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 september IQ M uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
26-27 september pastoor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 44 12 86.

Huisarts
25-26 september dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78. Alleen voor
dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bel-
len voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 25-25 september WJF. Haccou, Vorden, tel. (0575) 55
19 08. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-
20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618. .

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

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

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

vooK DIKI cru DRINGENDE HULP VAN:
i>oi rui: - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
da« en nacht (0575) 55 12 30 h.j;.);. (055) :J(>X 6S f>8

BRANDWEER: da« en nacht 112
AMBULANCE: daj; en nacht 112

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

• Den& u aaniie Pleinmarkt
van 2 oio/bij de doroskerk in
VordenyDe^yeilingcoJnmissie.

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en hef daarna ook zo te
houden. Bei voor info J mevr.
A. Eijsink, (057§) 57 21 ƒ7.

• Gevraagd: (Zelfstandige
huishoudelijke hulp voor
plrn/2 ochtends in de week
mw. L Hondelink Vorden tel.
0575 - 46 74 41

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Oo1</ in-en verkoop
oude én ĵgïouwe inboedels.
Open: ïTdO-1 6.(JO uur, zat.
10.00-10.00 uur; Generaals-
weg 2X 7055 A^_Hee1weg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Denkt u aan de Pleinmarkt
van 2 okt. bü^edor^skerk in
Vorden. Oef veiüngcommissie.

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467222

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel danXp.B.S. Vorden voor een
snelle bestrijding."tel. (0575) 55
32 83, b.g.g. 06-51106955.

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Hettón nog,
u heeftnog-44-wefcen. Bel voor
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
57 21 27.

• 50 soorten snijbloemen
van eigen land. Van eenvou-
dig en goedkoop Jjoéte tot
diverse creaties.
zelf. Schoenaker, VjéV

^sestraatweg;
m vanaf het reclrnj

^Schoenaker

Judolessen voor jongens
meisjes vanaf 4 jaar. Elke
antiagjmdttag"--v .̂ 15.50

>rt- en gezondjheids-
j/vVden. Info tek (0575)

91 Of40543K51 74 67.
(augustus en september judo-
introductielessen)

• GEDOCHT: huishoudelijke
hulp vobiO^2 ochtenden in
de weexmWaJïisyJïId. Tel.
(0575X52 21 42.

•/GEVRAAGD: fijne zelfstandi-
ïe huishoudelijke hulp bij

bre mevrouw VOOR 2 och-
[fden in/de week, brief onder

V/SO-1, Êureatf Contact,
st&üs 22, 7250 AA Vorden.

• Wilt u leren knippen en naai-
»n of de kneepjes van het vak
!yen dat kan bij: l. Kroese-Ott-

>Het Kerspel 28, Vorden,
\(0575)/55 10^53. Ook les 1x

sr 14 degen mogelijk

• TE KOOP: nieuw, Italiaans
raaigras, ca 1.20 hk.Spruk-
kelhorèfc^ragter, Nijlaridweg 6,
Wildénboröts—^fef (0575)
^556921 of 666519.

• xTE KOOP /GEVRJP^AGD:
Amerikaanse eikels. Zonder
doppenV-Qfaag op woensdag
en zatercfag^Peppetfnan, Kerk-
hof laan'1 a, Vortactfes:

het cement
tussen vraag
en aanbod

r 20^)9-
Kreunen Juli
Wehme,
7251 AJ
5334.

Voor ons filiaal in:

VORDEN
zoeken wij:

/ij bieden:
afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden in
teamverband;

- flexibele werktijden van 2 tot 5 dagen per week;
- een goede werksfeer; A
- groeikansen tot vervangend filiaalleider of filiaalleider;
- een gedegen en planmatige inwerkperiode.

Geïnteresserden die geen opleiding hebben genoten of die
langere tijd niet hebben deelgenomen aan het arbeidspro-
ces, worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren;

- uitstekend salaris met aantrekkelijke secundaire arbeids-
voorwaarden, waaronder een prestatie-premie.

Wij verwachten:
- klantvriendelijk optreden;
- een verzorgd en net uiterlijk;
- bereidheid verantwoordelijkheid te nemen.

Telefonische reacties kunt u richten aan:
: 06 - 21 84 79 29 de heer H.J.J.
: 074 - 25 67 828 na 19.3

of u stuurt uw sollicitatie met C.V. t

ALDI Ommen B.V.
ta.v. de heer H.J.J. Venhuis
Postbus 65, 7730 AB OMMEN

huis

Vlaai van de week

Heerlijk Noten-bavaroise vlaai
verse gewoon weer eens wat anders

deze heerlijke Vlaai
goed voor twaalf royale punten

f 1R95
voor maar l l «J-o P o O- '

kleinere tynsrettü vlaai

voor 6 personen
f R95

voor maar l U.

Speculaas cake taartje
verrassend lekker f C 95

voor maar l D

O CKO O O O/
Alles even lekker!

Tip van de wek
• Sovital volkoren •
met Zonnenbloempitten en lijnzaad
Bordevol vitamines en mineralen

puur natuur l

f 975

Zie ook onze dagaanbiedingen

en elke donderdag 5 broden voor maar I12?5
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

vraagt

BEZORGER/STER
voor

VORDEN

/
Voor slechts een uurtje kranten bezorgen per

dag ontvang^e:

• een uitstekende verdienste

• een startpremie

• regenkleding en ...

• uiteraard een gratis abonnement op onze krant* r
INLICHTINGEN: (O575) 55 19 69

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden

zoeken wij:

a. Medewerkers voor inpakwerkzaamheden
b. Magazijn medewerkers

Aanmelden alleen schriftelijk

Oxalis Voeden BV
Handelsweg 6, 7251JG Vorden

U ^K voor
OL_ betaalbare

bloemen en planten topkwaliteit



Intens gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje, xO
Sjoerd Hermanus Alphonsus
Wolbert.

Wij noemen hem

ptember

Marion, Boudewi
en Barböra Wol
te Walv^art

"Dorpzicht"
Spalstraat 25
7255 AA Hengelo G'W.

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

<£<MM\/ trouwen/ op
1999 om/15.00

U bent vcm/ Ko^e/ w
receptie ci^ %cd/ wori
17.00 tojrt.9.00 uur

„ 30
a&eel Vorden!'.

op onqe/ feestelijke
gehouden/van/

7251 Vorden/

Maandag 4 oktober 1999 hopen wij

Henk Klein Kranenbarg j

Vorden,

De VooVnekamp 12
7251 VL Vorden
0575-552349

/

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en ons zusje

boren op zaterdag'

weegt 3.7ëo gra

Jan Masselink
Sask/a Buist
Leo/ie
Quitiot
Simone
Wiek

Insulindefean 13, VArden
Tel.: (0515) 55 10 64

Als u beschuit met muisjes wilt
komen eten is het prettig dat
wij dat vooraf weten

Klein Kraïïenbarg-Lamers

imen rrjaron^e kinderen ons 25-jarige
/en.

briermee/feliciteren dan bent u
van harte-'welkorr/op onze receptie van
15.30 utfr tot 17.00 uur in "'t Olde Lettink"
Alme/lseweg 35a te Vorden.

Hackfortep^veg 31
7234 SH Wichmond

l

Afscheid Cesar
oefentherape

Donderdag 3
19.00 tot 20.30

X
Hoetinkhof 115

7251 WJ Vorden

Inge Neijenhuis

Kamphuis b.v,
SCHILDERS

Kokstraaf37
Eefde
Tel. 0675-512927

Bel
ƒ 65,- korting per man per/dag.

voor
in- en exterieur

verf - glas
vloeren

raamdécoratie
wandafwerking

OPHIE'S

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORD
BURG. GALLEESTRAAT X3 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VOR0EN

Voor uitgebr
uitvaartver;

over uw
prging via de

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
het medeleven na het overjjjdën van onze vader en
opa

Har Nijenhuis
Fam. Nijenhuis

Onsteinse
7251 ML Vorden

Langs deze weg willen wij graag*eèN ieder bedanken
voor de vele blijken van rpeoeleven zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het^/ziverlijden var/ onze lieve moe-
der en oma

J.P.B. Ziveverink-Zweverink

"De Steenkamp"
september 1
Vorden

Namais de familie
Zweverink

Me/leedwezen hebben wejucrnomen dat de heer

J,H.HHferink

Lieden is.
l

\l was jarenlang trouw HoSvan de Chr. Zangver,
icelsior. Dirigent, bestuur en leden wensen de fami-

lie veel sterkte toe.

Na een vruchtbaar leven is rustig ingeslapen mijn
lieve, creatieve kameraadske, mijn lieve zuster en
onze tante

Maru l̂osina de Haas
* Bergen (Fr.), 13 juli 1907

t Zutphen, 19 september 1999

Vorden:

Fr̂ pker:

Utrecht:

Zwolle:

19 september 1999
Het Jebbink 40
7251 BM Vorden

Maria is thuis, alwaar woensdag 22 september van
18.30-19.30 uur gelegenf)éid is tot condoleren en
afscheid nemen.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
23 september orn/12.00 uur in de aula van crematori-
um "Kranenburcr, Kranenburgweg 9 te Zwolle-Noord.

Na de plechtigh t̂ckia_Êr_sy£iieö««-̂ eTegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

LV(

T.K E. de Haas

G.H. de Haas

J.H. de Haas
C.M. de Haas-Meester

en verdere

yarag advies over uw
i/nternetpresentatiAbii

''Kunnen mijn licvclingsbloemcn
worden verwerkt in de bloemstukken?

"Ons moUo is ' leder /.'n eigen wens'. Dus als de l i eve l ingsb loemen van een

overl^errTl5T)yoorheeld ro/en x i j n , dan is het p r a c h t i g om in de bloem

'et-oraties ve/l ro/en te verwerken. Ti jdens de bespreking van de u i t v a a r t

hebben wi^een bloemenboek bij ons w a a r u i t u een keu/e k u n t maken.

Hebt u speciale wensen voor uw eigen u i t v a a r t , bespreek de/e dan met uw

naas ten . U k u n t uw wensen ook vast leggen in een ' P e r s o o n l i j k l a a t s t e

wensen fo rmul ie r ' van M o n u t a . De/e en 49 andere vragen over u i t v a a r t e n

vindt u te rug in het hand ige boekje: 50 vrn^cn over het luatslc < / / > c 7 / r ; < / . "

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerrit Wi$$ink.

Monutd W
leder z'n eigen wens.

(Jok voor vragen kunt u hij hem terecht . Bel: (0575) 55 27 49.
i iet jebbmk-4; i , v.mk-n.

VAKANTIE IS
NIET VANZELF

SPREKEND

l i • !•

Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar hchameli|k geha
vakantie gaan niet iets v
Al 50 jaly zet de
zieken

( i vakai
nebloem Bank
williger, Oek ü kunt h
aan de VVctie Zon
ties'.Ciro 1*5, Breda

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

deZpnne
! n f

oem

Laminaat
woonl$arrïerkw>liteit

/feeds van«

s:
DE

per

S P / N E V O C E L
Ruurtoseweg \LHengelo Gld.
tel. (0575) 46
Barchemseweg 40, Ruurlo
tel. (0573) 45 31 93

huwelijksplan
recepties en
produktpresü

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij/ZutphÊn)

Huis Dr Voorst vi Ketde/hiedt een
• c n sfeenfcüe oriibiance voor:

•id
'fts)party's
i
ongrexen

hesloten diners
hruidshuis op hei landgoed

Huis De Vi >orst
Kinneinveg 10,7211 SU Eefde
Td:(0575) >t S ) S i / S I SS 20
Fax: ( O S 7 S ) 5 1 .SS 05
H mail: huisdev(x>rst(u)universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Trimsalon
'De Batsheuvel'

.hristeljSeerligs
Rijkigediplo/neerd

hondentrimster
Teléoon (0576) 46 10 39

BUS BESTELEN?
\RREWBELLEN

Keuze uk 50 toertaussen

HAVI/eizenVl. HARREN
KlareoOeeksewfc 14 - VOORST

/Tel. (0575)Saj3 34

Eiken
Bourgognevloer

Ruurlosewétó-Hertgelo Gld.

tel. (0575) 46 14 84

Barchemseweg 40, Ruurlo

tel. (0573) 45 31 93
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
TeL: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur.

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'BEGROTING 2000 EN MEERJARENBELEIDSPIAN 20OO-2OO3

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad de begrotings-
stukken aangeboden. Op dinsdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad
over de begroting en het meerjarenbeleidsplan. Nadere informatie over
tijdstip volgt nog. In een van de komende Gemeentebulletins kunt u de
algemene beschouwingen van de politieke fracties verwachten.

nadelig saldo
De begroting 2000 kent een nadelig saldo van F 86.000,-. In 1999 was dit
nog F 652.000,—. De omvang van de reserves van de gemeente is sterk
gedaald. Burgemeester en wethouders zijn daarom zeer voorzichtig met
het inzetten van reserves. Voor wegen beperken burgemeester en wet-
houders zich tot groot onderhoud. Extra uitgaven zijn niet mogelijk.

onroerende zaakbelasting omhoog
Burgemeester en wethouders delen de gemeenteraad mee dat zij de
komende jaren de onroerende zaakbelasting moeten blijven verhogen
met 10 procent per jaar. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen
met 6 procent omdat de kosten ook omlaag gaan. De bijdrage die u moet
betalen voor de riolering stijgt met F 48,— . Dit is nodig voor een van de
laatste fasen van de aanleg van riolering in het buitengebied.

toekomstig financieel beleid
Voor het toekomstig financieel beleid zien burgemeester en wethouders
zich nu geconfronteerd met de gevolgen van het beleid uit het verleden.
Zij willen een fundamentele discussie met de raad om voor de lange ter-
mijn oplossingen te vinden. Mogelijk dat er een forsere jaarlijkse verho-
ging van de onroerende zaakbelasting moet komen dan eerder is afge-
sproken met de gemeenteraad.

Alle begrotingsstukken kunt u inzien bij de secto;
bibliotheek.

E BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN
HET MEERJARENBELEIDSPLAN

samenwerking met Hengelo en Steenderen
De samenwerking met buurgemeenten Hengelo en Steenderen komt
behoorlijk op gang. Zo hebbejjte gemeenten gezamenlijk een automati-
seringssysteem ingericht. DiHljaar staan onder andere personeels- en
sociale zaken en de public relations op het programma. De kosten ramen
burgemeester en wethouders-tjp^f 20.000,-.

project versterking brandweer
Een landelijk project met dej^doeling om de kwaliteit en de snelheid
van bluswerkzaamheden en^^lpverlening in het bijzonder bij groot-
schalige rampen te verbeteren. Uit een inventarisatie blijkt dat Vorden
voldoende toegerust is voor het normale brandweerwerk. Wel zal de
voorbereiding op de grootschalige incidenten en de rampenbestrijding
moeten verbeteren.

maatregelen door wijziging van verkeersregels
In 2000 komen bromfietsers op de rijbaan. Daardoor moet er een onder-
scheid komen tussen fietspaden en fiets/bromfietspaden. De bebording
en enkele aansluitingen moeten burgemeester en wethouders aanpas-
sen. Door de maatregel: "voorrang fietser van rechts" moeten burge-
meester en wethouders op verkeersaders de voorrang per locatie aange
ven. Van het Rijk krijgt de gemeente een subsidie van f 79.000,— Dit is
waarschijnlijk voldoende om de aanpassingen te betalen.

groot onderhoud aan wegen en duurzaam veilig wegennet
De kosten van groot onderhoud aan wegen en maarregelen om het
wegennet duurzaam veilig te maken zijn hoger dan er geld voor gereser-
veerd is. Burgemeester en wethouders hebben het geplande onderhoud
aan wegen voor 1999 opgeschoven naar 2000. Ook voor maatregelen voor
een duurzaam veilige inrichting van het wegennet is geen geld in de
begroting opgenomen. Burgemeester en wethouders maken een uitvoe-
ringsplan dat uitgaat van een sobere uitvoering en afstemming met
groot onderhoud aan wegen.

overname houtopstanden en pootrechten ruilverkaveling Hengelo/Zel-
hem. Door het vervallen van de pootrechten in de ruilverkaveling Hen-
gelo-Zelhem zijn op l februari 1999 3103 laanbomen en 4539 ml hout-
singel in ruim 18 kilometer wegberm in eigendom en beheer van de
gemeente Vorden gekomen. Per ml bij de ruilverkaveling geregistreerd
pootrecht moet de gemeente in 2002 een vergoeding betalen. Dit gaat
ongeveer f43.000,— kosten.

IGO+ (openbaar vervoer) en de veiligheid op overwegen
IGO+ houdt onder andere in verdubbeling van de frequentie van de trei-
nen Zutphen-Winterswijk v.v. en Doetinchem-Winterswijk v.v. Het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat eist dat de (onveiligheid op overwegen
ten minste gelijk blijft. De gemeentenatte binnen het IGO+ gebied vallen
zullen mogelijk (onbewaakte) spoorwegovergangen moeten afsluiten en
civieltechnische maatregelen moeten treffen. Het Ministerie investeert
eveneens in de veiligheid. De regio Achterhoek heeft maatregelen van de
gemeenten toegezegd. Burgemeester en wethouders staan positief tegen-
over het treffen van maatregelen aan (onbewaakte) spoorwegovergangen.
Immers, Vorden profiteert mee van de verbetering van dit onderdeel van
het openbaar vervoer.

collectief vraagafhankelijk vervoer
De gemeenten van de regio Stedendriehoek en enkele Overijsselse
gemeenten werken aan een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem,
zoals dat in de Achterhoek (Mobimax) al rijdt. Een haalbaarheidsonder-
zoek heeft uitgewezen dat dit geld kan besparen op de vervoersvergoe-
dingen die de gemeenten verstrekken aan daarvoor geïndiceerden. Vol-
gens de planning moet in het vierde kwartaal van 2000 het systeem rij-

den. Met ingang van het jaar 2001 verwachten burgemeester en wethou-
ders een besparing van f 100.000,—.

ontwikkeling economisch beleid
Een eerste notitie over het ontwikkelen van een economisch beleid, waar-
onder het aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris, is in de com-
missie wonen, werken en recreïren besproken. Burgemeester en wethou-
ders werken deze notitie verder uit, waarbij zij aandacht besteden aan
samenwerken met Hengelo en Steenderen. Kosten: f15.000,—.

industriebeleid
Burgemeester en wethouders onderzoeken de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Samenwerking met Hen-
gelo en Steenderen is een serieuze optie.

privatiseren sporthal
Het privatiseren van de sporthal verloopt niet zo voorspoedig als door
burgemeester en wethouders gewenst. Het vinden van bestuursleden
voor een beheersstichting is moeilijk. Burgemeester en wethouders zijn
wel in bespreking met iemand over beheer en/of overname. Concreet
resultaat is op korte termijn niet te verwachten. Indien de besprekingen
niet leiden tot een aanvaardbare oplossing, gaan burgemeester en wet-
houders praten met andere geïnteresseerden. Eventuele privatisering
verwachten zij niet vóór l januari 2001.

monumentenbeleid
Burgemeester en wethouders gaan de in 1993 vastgestelde nota "Het
Rijks-, provinciaal en gemeentelijk monumentenbeleid" actualiseren. Dit
is nodig omdat provincie en Rijk voor het toekennen en verdelen van sub-
sidiebudgetten een actuele beleidsnota eisen. Kosten: f 10.000,—.

recreatie en toerisme
Voor het ontwikkelen van een toeristisch-recreatief beleid voeren burge
meester en wethouders over drie onderwerpen gesprekken. Het gaat om:
- vestigen van een bezoekerscentrum de Graafschap/het Groote Veld;
- recreatieve ontwikkeling zwembad in de Dennen en omgeving en
- een slecht-weer voorziening.

Vóór l januari 2000 geven burgemeester en wethouders de gemeente
raad de contouren van het recreatief en toeristisch beleid aan. Aan uit-
gaven ramen zij een bedrag van f 100.000,—. Dit bedrag kan via de toeris-
tenbelasting op termijn weer worden terugverdiend.

weizijns Ai 1999-2003
Voor deze periode hebben burgemeester en wethouders een bedrag voor
subsidies aan instellingen en verenigingen geraamd van f 1.417.000,—
plus f42.000,— extra aan loonstijgingen waarmee nog geen rekening is
gehouden.

projectefl^lsubsidieerde arbeid
Het uitvoeren van de sociale zekerheidswetgeving is gericht op één loket
voor arbeid en inkomen. Sociale diensten, bedrijfsverenigingen en
arbeidsbureaus bieden in de ideale situatie op één plek hun diensten
aan. Ook Vorden moet ten minste deelnemen in een beperkte vorm van
zo'n loket: een gezamenlijke intake van sociale zaken en arbeidsbureau.
Kosten; f 20.000,-.

natuur- en milieu-educatie
De regio Stedendriehoek heeft de taken op het gebied van natuur- en
milieu-educatie beëindigd. Een ondersteuningsmogelijkheid voor het
primair onderwijs vinden burgemeester en wethouders belangrijk. De
regio Achterhoek kan deze ondersteuningsmogelijkheid bieden vanuit
het centrum Doetinchem. Dit kost f 1,91 per inwoner. In 2000 kan de
ondersteuning starten.

gemeentelijk rioleringsplan
Burgemeester en wethouders willen het gemeentelijk rioleringsplan
actualiseren. In het nieuwe plan moet komen te staan wat gerealiseerd
is, welke onderwerpen niet gerealiseerd zijn en waarom niet, en nieuwe
onderwerpen. De kosten bedragen f40.000,—.

riooloverstorten en randvoorzieningen
In 2003 zullen de overstorten in het zuidelijk gedeelte van Vorden wor-
den uitgevoerd. Die fase stemmen burgemeester en wethouders af met
werkzaamheden als vervanging van de riolering, herstraten en/of recon-
structies. De kosten van de tweede fase schatten zij op f 1.730.000,—.

riolering buitengebied/
Na het afronden van/fase 3C in 1999 resteert nog l rioleringsproject
waarbij 36 perceleirworden aangesloten in de omgeving van de Gazoor-
weg en de Almenseweg.
Kosten: f985.000,-.

waardevol cultuurlandschap de Graafschap
Projecten voor het behoud van dit waardevolle landschap komen veelal
niet zonder een financiële bijdrage van onder andere de gemeente van
de grond.

Voor het jaar 2000 zijn - behoudens de riolering buitengebied, fase 3d -
geen gemeentelijke projecten ingediend. Of er voor projecten van ande-
ren een beroep wordt gedaan op de gemeente is nog niet bekend. Wel
hebben burgemeester en wethouders hiervoor een bedrag gereserveerd.

milieubeleidsplan 2000 - 2003
Bij het opstellen van het milieuprogramma stellen burgemeester en wet-
houders prioriteiten.
Om milieutaken uit het Milieubeleidsplan uit te voeren verwachten zij
minimaal f 200.000,- nodig te hebben.
Door samen te werken met Hengelo en Steenderen kunnen burgemees-
ter en wethouders kosten besparen. Bij de aanschaf van milieuprogram-
matuur en bij het opstellen van het Milieubeleidsplan is dit al gebeurd.
Bij de uitvoering van het Milieubeleidsplan is bijvoorbeeld een besparing



mogelijk bij het gezamenlijk opstellen van beleidsnota's en het uitvoeren van bijvoorbeeld handhavingspro-
jecten.

bodeminformatiesysteem
Voor de registratie van de bodemkwaliteit willen burgemeester en wethouders een digitale kaart aanschaffen.
Inwoners en bouwers kunnen zo eenvoudiger informatie krijgen. Kosten van een digitale bodemkaart: f15.000,-

bodemsaneringsprogramma
De provincie Gelderland heeft in het bodemsaneringsprogramma aangegeven dat de eigenaar van het terrein
aan de Enkweg 17 zelfde sanering moet uitvoeren. Dit betekent dat de kosten vooralsnog niet bij de overheid
terecht komen.

Omdat de provincie pas in 2000 start met een proefsanering op het perceel Industrieweg 4, is de f150.000,— die
burgemeester en wethouders hiervoor in 1999 hadden gereserveerd niet nodig. Dit geld schuiven zij door naar
2000. In 1999 is een onderzoek gestart naar vier stortplaatsen. De twee stortplaatsen aan de Hamelandweg zijn
gemeentelijk eigendom. De twee andere stortplaatsen nabij Wichmond zijn particulier bezit. Aan het einde
van 1999 of in 2000 start de monitoring (regelmatig uitvoeren van chemisch onderzoek).

bestemmingsplan buitengebied
Voor het samen met gemeente Hengelo op te stellen niéuwe-plan Buitengebied heeft de gemeenteraad van
(voorlopige) raming van f253.000,— al f 182.000,— uitgegeven. Aanvullend is dus nog een bedrag van f 71.000,-
nodig. Burgemeester en wethouders hebben nog geen inzicht in de omvang noch de kosten van de vervolg-
procedures.

woningbouw
Burgemeester en wethouders willen, daar waar mogelijk inbreidingsplannen realiseren, zoals de invulling van
de terreinen van Arends en Krijtüi Wichmond en het Nedac-Sorboterrein in Vorden. De provincie moet aan
inbreidingsplannen meewerken'aoor toestemming te geven om woningen te bouwen.

welstandsbeleid / /
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen om het welstandsbeleid te herzien. Het welV
standsbeleid houdt ond£r andere in het toetsen van (ver)bouwplannen door derden voor wat betreft vormg^
ving en relatie met de pmgeving. Een adviesbureau zal een nota opstellen. Kosten: f20.000,—.

bedrijfsverplaatsingen/investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Het Rijk gaat meerdere geldstromen bundelen in één pot voor integrale stedelijke vernieuwing. Burgemeester
en wethouders zullen bij eventuele verplaatsingen van milieuhinderlijke bedrijven uit woonkernen p/oberen
gebruik te maken van dit geld, zo mogelijk samen met het verkrijgen van toestemming om woningen te bou-
wen van de provincie.

Het leeuwendeel vai\de kosten zal echter door een bedrijf zejt-éan wel uit de opbrengsten van de herinvulling,
opgebracht moeten worden. De praktijk leert dat^enr^anvullende gemeentelijke bijdrage vaak'net dat laatste
duwtje in de rug kan zgikQmhet proje^oefc-Werkelijk te realiseren. Mede omdat de provincie zich nog moet
uitspreken over de procedureèh dëmtéria voor honorering van projecten/verdeling van de, middelen, kunnen
burgemeester en wethouders nog geen enkele indicatie geven over de hoogte. Een berekening van het Vordense
aandeel in de provinciale pot levert voor de komende vier jaar in totaal zo'n f 500.000,— jf 600.000,— op. Of Vor-
den dat bedrag ook daadwerkelijk ontvangt zal afhangen van de projecten.

onroerende-zaakbelastingen
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de onroerende zaakbelasting met 10 procent te

raming begroting 2000
stijging 10,0%
totale opbrengst

f 1.368.000-
f 136.800-
f 1.504.800-

ogen.

Ook voor volgende jaren willen burgemeester en wethouders de onroerende zaakbelastingen met minimaal 10
procent verhogen.

afvalstoffenheffing ^P
De kosten van afvalverwerking dalen met f 113.000,— door lagere kosten voor het verbranden van de restfrac-
tie. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing met 6 procent omlaag. Verder zijn burgemeester en wethouders in
overleg met Berkel Milieu NV over de dienstverleningsovefeenkomst voor 1999/2000. Dit kan leiden tot lagere
kosten.

Een meerpersoonshuishouden moet in 2000 f 546,—, betalen, dit is f 36,— minder dan in 1999. Een eenper-
soonshuishouden moet in 2000 f435,— betalen, dit is f27,— minder dan in 1999. rioolrechten De rioolrechten
gaan ook in 2000 weer met f48,— omhoog. Dit is nodig omdat ook in 2000 weer riolering in het buitengebied
wordt aangelegd. In de verhoging zit ook de jaarlijkse verhoging van f24,—. U betaalt in 2000 f417,—.

begrafenisrechten
Met de huidige tarieven zijn de inkomsten en uitgaven nagenoeg gelijk. Er verandert dan ook niets aan de tarie-
ven.

rechten
Burgemeester en wethouders snellen de gemeenteraad voor de tarieven in de Rechtenverordening aan te pas-
sen met de prijsstijging van 2<25%. Aan rechten ontvangt de gemeente in 2000 ongeveer f466.000,—.

hondenbelasting
In het beleidsprogramma hebben burgemeester en wethouders aangegeven de hondenbelasting af te willen
schaffen. De budgetruimte moet dit echter toelaten. Ook voor 2000 blijkt dit niet het geval te zijn, zodat de hon-
denbelasting gehandhaafd blijft.

toeristenbelasting
Voor 2000 verwachten burgemeester en wethouders geen uitgaven voor nieuw beleid. Het tarief kan dan ook /
l,— per overnachting blijven.

geografisch informatiesysteem
Voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken willen burgemeester en wethouders een speci-
aal computerprogramma aanschaffen voor de objectafbakening en de afhandeling van bezwaar- en
beroepschriften. Kosten: / 30.000,-.

TREMMING LANKHORSTERSTRAAT

In verband met het vernieuwen van enkele duikers is deze en de komende week de Lankhorsterstraat tussen de
Polweg en de Dorpsstraat enkele dagen gestremd voor motorvoertuigen. Doorgaand verkeer tussen Hengelo en
Wichmond wordt met borden omgeleid.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid omuw landbouwfolie gratis in te leveren.
waar Dusseldorp Zutphen Estlandsestraat 4 te Zutphen
Wanneer In de maanden oktober en november 1999 op werkdagen van

08.00 tot 16.30 uur
Wat Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken

(tuin- en voederzakken)
Hoe Het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en mag niet meer wegen dan 15kg per

bundel.
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. geeft u graag meer informatie: tel 0544r395555.

NIFORME HUISNUMMERING BUITENGEBIED

In de afgelopen periode voerden wij samen met de gewestelijke land- en
tuinbouworganisatie (GLTO) afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen de
actie uniforme huisnummerinmg buiten-gebied. Veel inwoners in het
buitengebied maakten gebruik van de mogelijkheid om voor f25,— een
paal met twee reflecterende huisnummers aan te schaffen. Na plaatsing
van de palen met nummers dit voorjaar vroegen meerdere inwoners
naar de mogelijkheid om alsnog een paal met nummers te bestellen. Wij
besloten daarom degenen die nog geen paal met reflecterende nummers
aanschaften nog één keer in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen.
Wilt u alsnog een paal met nummers aanschaffen, bel of fax dan naar
het gemeentehuis, de heer H. van Woudenberg, en geef door hoeveel
palen met welke nummers u wilt. De eigen bijdrage is f25,— per paal met
aan beide zijden van de paal één huisnummer. Twee huisnummers op
één paal kosten f 37,50 , drie f 50,- en vier f 62,50. Deze actie loopt tot
en met 30 september 1999. Daarna is het niet meer mogelijk aan de actie
deel te nemen.

IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het volksfeest linde is de lindeseweg tussen het Stapel-
broek en de Vosheuvelweg op 25 september 1999 van 12.30 uur tot en
met zondag 26 september 02.30 uur voor alle bestuurders van voertuigen
afgesloten. Voor de duur van deze afsluiting is de reguliere afsluiting van
de Helderboomsdijk voor gemotoriseer verkeer opgeschort.

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Voor de openbare voorbereidingsprocedure die vaak gevolgd wordt bij
het voorbereiden van besluiten hebben burgemeester en wethouders
beleidsregels opgesteld wanneer deze procedure toe te passen. In een
openbare voorbereidingsprocedure is het soms voor iedereen en soms
voor uitsluitend belanghebbenden mogelijk om zienswijzen kenbaar te
maken. Burgemeester en wethouders zijn van plan om deze beleidsregels
aan te vullen met twee punten en wel:
a. Jils er binnen de voor de openbare voorbereidingsprocedure gestelde

tjbrmijn geen zienswijzen zijn ingebracht op het ter inzage liggende
ontwerp-besluit, krijgt het de status van besluit met ingang van de dag
na afloop van de termijn voor indienen van zienswijzen. Ingebrachte
zienswijzen worden altijd naar het bevoegde bestuurorgaan terugge-
koppeld;

b. alle besluiten van algemene strekking liggen voor iedereen ter inzage;
overige besluiten alleen voor belanghebbenden.

U kunt deze beleidsregels vanaf 23 september 1999 tot en met 20 oktober
1999 inzien bij de afdeling bestuur in de units en uw zienswijze (mon-

en/of schriftelijk) kenbaar maken.Mk e

EMEENTEUJK VERTEGENWOORDIGER BERKEL MILIEU

Burgemeester Kamerling is aangewezen als gemeentelijk vertegenwoor-
Berkel Milieu N.V. Dit bedrijf zorgt voor de verwijdering van het
Vorden.

'B
plaats

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud datum
ontvangst

Zutphenseweg 125 H.Vlogman bouwen dakkapel 08-09-1999
Het Hoge 23 CA. Bosch bouwen overkapping 08-09-1999
het Schapenmeer l M. de Kinkelder vergroten zolder 08-09-1999
Burgemeester
Vunderinkhof 18
Nieuwstad 49
Molenweg 18

Iindeselaak"13,
Wichmond
Almenseweg 58

C. Ponsen vergroten woning 09-09-1999

Stichting PCVO plaatsen noodlokalen09-09-1999
R. Voorthuis en verbouwen woning 09-09-1999
C. de Berg
B. Dimmendaal bouwen woning 14-09-1999

H.H. Breuker verbouwen boerderij 14-09-1999

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats aanvrager
Het Hoge 41 Stichting PCVO

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Biesterveld 47 C.S. Hovenkamp

inhoud vrijstelling
vergroten onderwijs- vergroten
gebouw hoofdgebouw

inhoud
bouwen bergruimte

sloopvergunningen
plaats aanvrager inhoud
Het Hoge 41 Stichting PCVO gedeeltelijk slopen schoolgebouw

kapvergunningen
plaats
Nieuwstad 49
Burgemeester
Galleestraat 54
Nieuwstad 25
Hoetinkhofll9
Schoolstraat 11

aanvrager inhoud
Stichting PCVO vellen 2 esdoorns
A.J.M. Lichtenberg vellen l berk

herplantplicht

J. van Houte
J. Valster
AAM. Overmars

vellen 2 larixen en 2 dennen
vellen 2 sparren
vellen l berk

Mispelkampdijk 6 D. Wijers vellen l els

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



ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 24 september tot en met 4 november 1999, ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrek-
king van de aan de heer D.G. Wesselink, Zutphenseweg 127, 7251 DP Vorden, op 17 juni 1982 verleende milieu-
vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer
477, adres inrichting: Zutphenseweg 127 te Vorden. Strekking van het besluit:

/
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in om de productieruimfe
van (bruto) 602 kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Smits-Rougoor, Kalvér-
weidendijk 11, 7091 HP Dinxperlo. Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productieruiijite
voor 610 kilogram NH3. De depositie neemt met 50% af van 158 naar 79 mol.

openbare kennisgeving besluit inzake gehele intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 24 september tot en met 4 november 1999, ter inzage het besluit tot gehele intrekking van
de aan de heer H.L Klein Gotink, Lankhorsterstraat 16, 7234 SR Wichmond, op 28 septembej-499?yërïèE
milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vöfclen, sectie S, m
mer 581, adres inrichting: Lankhorsterstraat 16 te Wichmond. /

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van de eigenaar, de heer H-Arends, Dorpsstraat 5,7234 SM Wich-
mond, geheel in voor de productiemimte van (bruto) 778 kilogram^NHS. De agrarische bedrijfsvoering is
beïindigd. Op een locatie in de directe omgeving realiseert eigenalir een herstelinrichting voor landbouw-
werktuigen, waarvoor wij reeds een onherroepelijke vergunningliebben verleend.

Na afronding van de transactie neemt de depositie af met-7mol.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die overljet pnjjvérp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-beslüit tijdig bedenkingen hebben ingebrai
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweelt tij

te brengen.

anhet eerdere ontwerp-

bedenkmgén in

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 EA 's-Gravenhage en wel vóór 5 november 1999.
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 terjnijn rich-
ten 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 woqdt pas van
kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen t̂ gehele intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht) V
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 24 september tot en met 7 oktober 1999, ter Jarage het ontwerp-besluit tot gehele intrek-
king van de volgende verleende milieuvergunningen voor: ^P
- een inrichting voor motorbrandstoffen met quick-servicebedrijf en washal aan Aral Nederland NV te 's-Gra-

venhage van 14 januari 1992 en

- een portaalsign aan Mobil Oil BV te Rotterdam van 22 september 1992
(uitbreidings-vergunning),

op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummer
640, adres inrichting: Zutphenseweg 30 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder geheel in te trekken in verband met bedrijfsbelindiging
en verkoop.

openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden. gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 24 september tot en met 7 oktober 1999, ter inza-
ge de ontwerp-besluiten tot gedeeltelijke intrekking van:

de aan de heer J. van Ark, Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vorden, op l
september 1998 verleende milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummers
1149, 1383, 1384 en 1479, adres inrichting: Wildenborchseweg 19 en 16
te Vorden.

Strekking van het besluit:
/ij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-

ighouder gedeeltelijk in te trekken voor de productieruimte van
mito) 1172 kilogram NH3, om in aanmerking

'te komen voor een landelijke uitkoopregeling van ammoniakproductie-
rechten. Nadat de intrekking definitief is doet aanvrager voor het reste-
rend gedeelte een melding volgens het Besluit melkrundveehouderijen.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 580 kilogram NH3. De depositie neemt met 67% af van 876
naar 290 mol en /

de aan de heer E.J. Eggink, üeferinkweg <
ari 1994 verleende milieuvergunning vo<
perceel kadastraal bekend gemeente Vo
adres inrichting: Üeferinkweg 4

251 NV Vorden, op l febru-
en agrarisch bedrijf op het

sectie F, nummer 2183,

ig op verzoek van ver-
productieruimte van

'et agrarisch bedrijf van

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuve
gunninghouder gedeeltelijk in te trekke
(bruto) 501 kilogram NH3 over te dragen
maatschap Koning-Hazenbrink, Bokkenstraat 7, 7031 ED Wehl. Na afron-
ding van de transactie houdt vergunninghouder productieruimte voor
1069,1 kilogram NH3. De depositie neemt met 32% af van 89,5 naar 60,9
mol. Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beslui-
ten inb^ujen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 8
oktobe^P*99. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de tenMJ|van 2 weken van de ter inzagelegging.

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

Lekker tnuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.

Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?

Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders vaVi Vorden maken
bekend daarnet ingang van donderaag 23 september
tot en met Woensdag 3 november 1999, voor een ieder
ter gemeenteVsecretarie, afdeling ƒ volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplalq "Vorden West $n Zuid, d«t'ïle herzie-
ning 1998".

Het plan voorziet ii
perceel grond
brandweerkazi

Diegene die ka
zijn geweest zi
tweede lid, v;
gedeputeerde stal
ring, gedurende
beroep instellen.
Afdeling bestuqrsi
postbus 20019, 2

Je bouw vajd twee woningen op een
Christindlaan (terrein voormalige

len reelijkerwijs niet in staat te
ïnkomstig artikel 27, eerste of

e Ruimtelijke Ordening tot
jen kan tegen de goedkeu-

van ter-inzage-legging
roepschrift richten aan de
van de Raad van State,

s-ravenhage.

van de Afdeling bestuurs-
iad van State, binnen de

een voorlopige voorziening te

Tevens kunt u de voor
rechtspraak van de
beroepstermijn, vrage/*
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking/totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist

Vorden, 22 september 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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Herfsttaartje
een herfst verrassing

TARWEBOLLETJES

6 Halen 5 Betalen

Echte BaKKer
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

In het WV-kantoor, Kerkstraat 1 te

Vorden, is weer plaats voor enige

vrijwillige'

m<

Wie interesse heeft kar?zich aanmelden

bij de directeur, mevrouw J. Wullink, tel.

553222 of bij de{secretaris, R.C.

Haahstra, tel. 55 11 86.

Gegadigden zullen op korte termijn

wórden uitgenodigd voor een

/ oriënterend gesprek.

oh Voor het einde van dit MILLENNIUM hebben we nog

VIER maanden om U te VERRASSEN

en dat GAAN we ook DO-
oh

Perla Mild
SNELFILTERKOFFIE

500 gram 4,64

AH NAVEL-
SINAASAPPELEN
grote maat

2 kg van 6,99 voor 6,98

GRATIS FLES
SPRITE 1,5 liter
bij 2 fles
COCA COLA
1,5 liter

RIBBETJES
2 kg

van 17,96 voor 8,98

AH PILSNER
24 f lesjes

van 14,79
voor

Dat is leuk !
S

Alle moeders en vaders krijgen van ALBERT HEIJN HENGELO (G)
een gratis foto (formaat 18x27 cm) van hun baby geboren in 1999
op vertoon van de bonuskaart en tegen inleven^
van hun keuze

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Nieuwtfad 30V251 AHfVorden
elefoon (05K5J59(oiO

Fax (0575) 551086

Herfst/wintercollectie

J
\&* mannenmodc.Ontdek de verrassende, nieuwe mode

^^^ j ""

Tijdens onze bekende 'kopen-huis "dagen laten we u, zoals u van
ons gewend-fJent, kennismaken mpt de nieuwe herfst/wintercol-
lecties. Aon comfort, snit^pkle-tfr is weer veel aandacht besteed.
Naast onze business-kostuutfl's vindt u een zeer royaal aanbod kolberts, broeken,

overhemden en accessoires van al on/ei
bekende merken.

interessant is/ok onze uitgebreide collectie leer.

mannenmode

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

En., de koffie/staat klaar U

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
urig zieken en

idicapli
vanzelfsprekends.

ebloem zich in voor
en Dit jaar gaan

ntie met de Zon-
(an 6100 vrij-

pen! Doe mee
bloemvakan-

OCH IK HELP MEE

Giro 145

de Zonnebloem*

MAANDAG 27 SEPTEMBER: WIJNPROEVERIJ
Als het u leuk lijkt om hierbij aanwezig te zijn, vult u dan onderstaande coupon in en lever deze in
bij onze slijterij.

De proeverij zal plaatsvinden in zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden, aanvang ItTTOQui

/ ^«U wordt ontvangen met een heerlijk openingsdrankje/en na afloop krijgt u nog een lekkere fles wij
om thuis nog even rustig te genieten.

De kosten voor deze avond bedragen f 7,50 p.p./Deze graag te voldoen bij inleveren van de coupon.

Naam

Adres

Ja, ik kom met personen/naar de wijnproeverij.

Tel. nr.

Slijterij-wijnhandel [SUPER DE BOEI
Yvonne en Wilbert Grotenhuys AITIJD op ZOEK Hm HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13



t Beeckland
goes Japan
Al 400 jaar bestaan er betrekkin-
gen tussen Japen en Nederland. In
het kader hiervan houdt het Insti-
tuut voor Nationale Onderwijs
Promotie een Japan Project, 't
Beeckland in Vorden, nevenlocatie
van het Ulenhofcollege, is één van
de scholen die mee doet aan dit
landelijke project.
Leerlingen en docenten zijn druk
bezig met het organiseren van een
manifestatie die gehouden wordt
op 7 oktober. Op deze dag volgen
leerlingen diverse workshops, on-
der andere ikebana (Japanse
bloemsierkunst), origami (vouw-
kunst), judo en de Japanse keuken.
Van de manifestatie op 7 oktober
wordt een videoverslag gemaakt
dat de inzendig is van de school
voor de 'Dag van Japan'. Deze dag
is de landelijke finale en wordt ge
houden op 22 januari 2000 in Rot-
terdam. Komt de inzending van 't
Beeckland door de voorrondes,
dan mag de school zich presente
ren op deze landelijke dag.

Boekema houdt
inleiding
voor Rabobank
Donderdag 23 september houdt de
Rabobank Graafschap-West haar
Algemene Vergadering in "De Her-
berg", Dorpsstraat 10 te Vorden. Na
de pauze zal professor Boekema
een inleiding houden over de ont-
wikkeling van- en de toekomstver-
wachting voor met name die ge
meenten waarin de bank werk-
zaam is. Professor Boekema is
hoogleraar Geografie aan de uni-
versiteiten van Nijmegen en Til-
burg en nauw betrokken bij het
tot standkomen van de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening.
Jan Krooi, Algemeen Directeur van
de Rabobank Graafschap-West is
blij met de toezegging van profes-
sor Boekema om naar Vorden te
komen. "Bc heb Boekema al enkele
keren mogen ontmoeten tijdens
inleidingen. Eerder dit jaar heeft
hij dat ook gedaan voor de burge
meesters, wethouders, raadsleden
en secretarissen van die gemeen-
ten waarin onze kantoren zijn ge
vestigd".
Op de vraag of een inleiding van
Boekema ook interessant is voor
ondernemers en burgers, ant-
woordt hij met een volmondig Ja!
"Iedereen, de één misschien wat
meer dan de ander, krijgt de ko-
mende jaren te maken met de so-
ciaal-economische ontwikkelin-
gen in deze regio. Een aantrekke
lijk woon-werk en leefklimaat is
toch het belang van ons allen", al-
dus Jan Krooi.
Wie de inleiding van professor
Boekema wil bijwonen wordt ver-
zocht dit even te melden bij een
van de kantoren van de bank ofte
lefonisch bij Reinier Klein Brinke
via nummer (0575) 55 83 31.

Vorden '99' komt
op tijd
De berichten over de verschijnda-
tum van 'het laatste boek dat deze
eeuw over Vorden verschijnt' zijn
positief. Volgens belofte van de be
drijfsleiding van Drukkerij Wee-
vers is het boek op dinsdag 28 sep-
tember beschikbaar om te worden
aangeboden aan het bestuur van
de jubilerende bibliotheek en aan-
het gemeentebestuur en de raads-
leden vlak voor de raadsvergade-
ring begint. Vanaf de 29e septem-
ber kunt u een exemplaar ophalen
bij Boekhandel Bruna of de Open-
bare Bibliotheek.
Het boek is een portret van Vorden
in het jaar 1999, dat bestaat uit ar-
tikelen, gedichten, tekeningen,
uitslagen van een enquête en zo'n
150 recente foto's van Vorden zoals
het nu is, voor een deel in kleur
uitgevoerd.

De lekkerste vlees-
waren en worst-
soorten uit eigen

worstmakerij

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker

Altijd een
deskundig

advies

J ^ :*•*,
Gekookte hammm'-*

...om van te watertanden!
Gezellig en

sfeervol winkelen

Heerlijk
gekruide

lekkernijen
uit de grill

Vertrouwd en
mals rundvlees

NIEUW'.
Sparen voor

cadeaus" en grott
spaarwinst me

uw bankpas'.
Vraag de folder

in de winkel

Deze week laten we u graag proeven
van de vele soorten ham die we voor u
in huis hebben.
Onze grootste trots is de gekookte ham.
Maar er zijn nog volop andere heerlijke
hamvariaties. Let maar 'ns op onze ham-
mige aanbiedingen deze week.
En laat u maar 'ns smakelijk verrassen.

De beste kwal i te i t r e d e l i j k gepr i jsd

FRICANDEAU
500 gram

KEURSLAGER
K O O P J E

HAM-
LAPPEN

KILO

995

ACHTERHAM

100 gram

HAMWORST
100 gram148

/
SCHOUDEft

HAM/

100 gram198

Diverse soorten
RAUWE HAM
zoals: Co burg er,

Arden n er,
Schwarzwalder

BEE
SA

100 gram

BEEN-
HAMMETJES
100 gram

S P E C I A L

HAMGEHAKT
"Wellington9

per stuk

V L E E S W A R E N
S P E C I A L

GRIGLIA
100 gram^T 13

Aanbiedingen gelden
t/m 25 september 1999.

Verdien 10% korting
op uw eerstvolgende

aankoop of een
handige rugzak!

In het begin van de week inkopen
doen bij Vlogman levert extra

voordeel op. Tot en met 2 oktober
ontvangt u bij iedere op maandag,

dinsdag en woensdag bestede
5 gulden een stempel op deze kaart.

Is de kaart vol dan heeft u bij
inlevering recht op 10% KORTING

op uw eerstvolgende aankoop.
Of u krijgt een handig rugzakje

G R A T I S !

LET OP ONZE GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN: VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN WE OP
MAANDAGMORGEN GESLOTEN EN OP WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321

Medlertol zoekt foto's
voor jubileumboekje
Een werkgroep van het Feestco-
mité 75 Jaar Medlertol verdiept
zich momenteel in de geschie-
denis van dit feest. De werk-
groep is momenteel bezig met
het verzamlen van diverse gege-
vens met als doel het uitbren-
gen van een gedenkboekje over
het 75 jarig bestaan van het
Oranjefeest Medlertol met als
aanvulling het aanverwante so-
ciale leven in deze Vordense
buurtschap. De werkgroep is
dan ook op zoek naar oude fo-
to's en ander matriaal dat een
bijdrage kan leveren aan het tot
standkoming van deze ge-
schiedschrijving.
Het speciaal gevormde Feestco-
mité in het kader van de 75e vie-
ring van het Oranjefeest Medlertol
heeft volgend jaar verder ten doel
om een aantal extra festiviteiten
op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli
te organiseren in het kader van dit
jubileum tijdens het traditionele
Oranjefeest. Naast de tot standko-
ming van het gedenkboekje over
het school- en volksfeest zijn er
verder plannen om een reunie

voor alle oud-leerlingen van de in
1977 opgeheven Medlerschool te
organiseren tijdens dit feestweek-
einde. Daarnaast zijn er plannen
om aansluitend aan de reunie op
vrijdag 7 juli aansluitend een cul-
tureel programma te programme-
ren voor een ieder. Zaterdag 8 juli
zal de dag traditioneel in het te-
ken staan van de volks- en kinder-
spelen met een aantal extra jubi-
leumaktiviteiten voor zowel jong
als oud. Daarbij moet men denken
aan bijvoorbeeld het keizerschie
ten voor alle oud-koningingen van
het Oranjefeest Medlertol als een
aantal extra kinderevenementen.
Personen die matriaal over speci-
fiek het Medlertolfeest of in het al-
gemeen over de buurtschap 't Med-
ler voor handen heeft of ander-
zijns ideeën of suggesties heeft
kan contact opnemen met Gerrit
Nijenhuis, Onsteinseweg 7, 7251
ML Vorden, telefoonnummer 0575
556750, Henk Oortgiesen, Ruurlo-
seweg 113, 7251 LD Vorden, tele-
foon 0575 556759 of met Jan Hend-
riksen. Wiersseweg 5, 7261 AA
Ruurlo, telefoon 0573 451558.

Passage
De maatschappelijke vereniging
van christenvrouwen in Vorden
begint het nieuwe seizoen op dins-
dag 28 september met een praat-
avond. Onderwerp is 'Is ons Gods-
beeld veranderd? Dominee M. Beit-
ier zal het onderwerp inleiden en
aanzetten geven tot discussie. De
avond heeft plaats in het Dorps-
centrum.

Skeelertocht
Zondag vindt in Vorden de laatste
skeelertocht van het seizoen
plaats. De tocht gaat richting
Ruurlo door het fraaie Achter-
hoekse coulissenlandschap over
rustige landweggeties. Nieuw in
de tocht is het nieuwe fietspad van
Ruurlo naar Vorden dat op de te
rugweg wordt gevolgd.
De 'pitsstop' is bij Pannenkoeken-
restaurant De Heikamp. De start is
bij Freewheel aan de Zutphense
weg in Vorden. De deelnemers
kunnen kiezen uit 20, 30 en 50 ki-
lometer. Het dragen van een helm
is verplicht.

Maakt kennis met
Kenner bij
Welkoop Vorden
Met Werelddierendag zal de nieu-
we diervoederlijn van Kenner lan-
delijk in alle aangesloten winkels
worden geïntroduceerd. Zo ook bij
de Welkoop in Vorden.

"Maak kennis met Kenner". Met
deze slogan zal op 27 september
de introductie-campagne starten.
Met ruim 1,8 miljoen folders zal
de consument met Kenner in con-
tact worden gebracht.

Op Werelddierendag zullen eerst
de Kenner- honden- en kattenvoer-
producten worden geïntrodu-
ceerd. Gedurende de periode daar-
na zullen de kattenbakvullingen,
hondensnacks, knaagdierenpro-
ducten, watervogel- en sierhoen-
dervoer, kippenvoer, schapen-, gei-
ten en hertenvoer, vogelvoeders en
visvoer worden geïntroduceerd.
Het gehele Kenner-assortiment zal
voor het eind van het jaar in alle
aangesloten winkels aanwezig
zijn.



De heer en mevrouw Korenblik
i van de Oude Zutphenseweg l in
Vorden zijn maandag 27 sep-
tember 50 jaar getrouwd. Zij
vieren dit gouden jubileum
met familie, vrienden en ken-
nissen bij Bodega t Pantoffeltje
in Vorden.

Als geboren en getogen Vordenaar
is Ben Korenblik (74) voor veel
mensen in het dorp geen onbe-
kende. Zijn vrouw Aimie Koren-

blik-Hilderink (75) komt daarente-
gen van oorsprong uit Keijenborg.
Het tweetal leerde elkaar kennen
café De Weert in Hengelo. "Daar
gingen we altijd dansen", legt me-
vrouw Korenblik uit.
Na een paar jaar verkering trouw-
de het tweetal en ging in Vorden
wonen aan de Oude Zutphense-
weg. De heer en mevrouw Koren-
blik hebben twee zonen vier klein-
kinderen. Het gouden echtpaar ge
niet van een welverdiend pen-

sioen. Ben Korenblik was het
grootste gedeelte van zijn werken-
de leven in dienst van de zuivelfa-
briek in Vorden. Ook Annie Koren-
blik heeft niet stil gezeten. Ze
werkte vele jaren als schoonmaak-
ster bij de openbare bibliotheek en
bij het Groene Kruis zelfs 33 jaar.

Het tweetal mag graag fietsen en
ook tuinieren is een grote hobby
van de heer en mevrouw Koren-
buk

Geslaagde Nutsfloralia
Mochten we in Nederland al
gaan denken dat de zomer
"eeuwenlang" zal voortduren
dan brengt Nutsfloralia te Vor-
den de bezoekers al gauw weer
tot de realiteit terug. Direct bij
binnenkomst treffen we in de
hal van het Dorpscentrum een
oude potkachel, houtblokken,
een pan met appels, boeren-
kool en wortels, kortom andere
jaargetijden zijn op komst.

Dat was ook het thema van deze
tentoonstelling: "De Vierjaargetij-
den". De dames van Nutsfloralia
zelf, hebben op ludieke wijze op
dit thema ingespeeld. Het toneel
van het Dorpscentrum toonde een
prachtige weergave van ons weer-
beeld. Zelfs de sneeuwpop en de
kerstman ontbraken niet.
Wat zich noemen de "plattelands-
heren" deden het op een andere
manier. Hier was het accent ge-
legd op de druiven, de oliebollen,
de Glühwein e.d. en werden de
jaargetijden op die wijze gepresen-
teerd. De tuinbouwschool uit Bor-
culo had er ook dit jaar weer iets
moois van gemaakt. Een stand
met grote zuilen en op elke zuil de
prachtige amarantus. Ook fraaie
stands van bloemist Davorta en
Garden Master.
School "Beeckland" haakte in op
het project "400 jaar Nederland
Japan. Zelfs de Japanse taal ont-
brak niet, hoewel menigeen zich
bij het zien van de "tekens" de
wenkbrauwen gefronst zal heb-
ben. Geen probleem, het gaat om
wat je ziet. En de stand van de
school was leuk om te zien!
Wat opviel was de "aanvoer" van
klein speelgoed, zoals bijvoorbeeld
houten treintjes en de "wagons"
vol met bloemen. Ondanks de
fraaie bloemenpracht op deze ten-
toonstelling, toch nog een teleur-
stelling bij de dames van Nutsflor-
alia. In mei zijn er 825 stekplanten
aan de Vordense schooljeugd uit-
gedeeld. Voor deze bloementen-
toonstelling waren er slechts 61
stekplanten ingestuurd.
"Ik denk", zo sprak één van de
dames, "dat de achterliggende ge-
dachte is, och met deze plant win-

nen we toch geen pa^dus laten
we ze maar niet inzeMRi. En veel-
al zullen de ouders dat wel bepa-
len. Jammer want het gaat niet al-
leen op het winnen van prijzen.
Gewoon meedoen!" Jtoris Besse
link had wel de moe^Pm een su-
perklein, zeg maar baby- stekplant
in te sturen. Hij werd daarvoor be-
loond met de aanmoedigingsprijs.
Ondanks het grote pompoenen-
aanbod in geheel de Achterhoek,
was hiervan op de tentoonstelling
weinig te merken. In elk geval
minder dan verwacht. Wel een
hele mooie grote versierde pom-
poen van het kinderdagverblijf
"De Klimboom"! Tijdens de ten-
toonstelling gaven Anja Brummel-
man en Gerreke Stoelhorst een de-
monstratie over decoupage en het
zelf maken van kaarten.
Verscholen tussen al het moois,
een stand van schilderes Janny
Lok. Met haar schilderijen door de
jaargetijden heen, paste zij exact
in deze tentoonstelling. Neem de
prachtige schilderij met fresia's.
"Ik zet de bloemen voor mij neer
en begin te schilderen", zo vertel-
de zij enthousiast. Zo ook de schil-
derij met een "momentopname"
van het park in Meppel, hun vroe-
gere woonplaats.
Thans woont het echtpaar de
Wolde-Lok sinds vier jaar in
Zutphen, dicht bij twee van hun
zes kinderen. "Ik voel me er prima
thuis hoor. We hebben zelfs al een
schilderclubje en dat stimuleert
elkaar enorm", aldus de schilde
res.

UITSLAGEN
TENTOONSTELLING:

Stekplanten: l Wouter Huetink; 2
Jorit Wolsing; 3 Denise de Hart.
Krans 10 t/m 15 jaar: l Bernadet
Eskes.
Thema "Vierjaargetijden" t/m 10
jaar: l Erica Zweers; 2 Sharon
Bouwmeister; 3 Robin Heintjes.
Bloemstukjes t/m 15 jaar: l en 2
Isabel Diesveldt; 3 Mario Diesveldt.
Eigen gekweekte siervruchten: l
Johan Korenblek; 2 mevr. Huetink;
3 Roy Huetink.
Versierd speelgoed t/m 8 jaar: l

Ellen Besselink; 2 Arjan Knoef; 3
Fabian Dijkman.
Tuintjes kinderen: l Marthe Brink-
man; 2 Ellen- Marthe en Jitske
Brinkman.
Voorwerpen natuurproducten kin-
deren: l Denis Zweers; 2 Erica
Zweers.
Bloemstukjes kinderen t/m .10
jaar: l Jitske Winkels; 2 Ellen Bes-
selink; 3 Kim Heuvelink.
Niet cursisten: Biedemaier: l me-
vrouw Gotink
Wandstuk:! Linda Wesselink.
Eigen gekweekte bloemen: 2 me
vrouw Gotink.
Eigen gekweekte groente: 2 mevr.
Nijenhuis
Droog schilderijtje: l mevrouw Go-
tink; 2 mevrouw Decanije
Thema Vierjaargetijden: l Linda
Wesselink; 2 mevrouw Haver-
kamp.
Voorwerpen natuurproducten: l
mevrouw Decanije en mevrouw R.
Nijenhuis.
Vaas: l mevrouw Decanije; 2 me
vrouw Hietbrink.
Bakje: l mevrouw Gotink.
Fantasie: l mevrouw Arendsen; 2
mevrouw Hietbrink; 3 mevrouw
Zweers.
Tafelstuk: l mevrouw Hietbrink
en mevrouw B. Wesselink; 2 me
vrouw Arendsen en mevrouw
Knoef.
Krans: l Linda Wesselink; 2 me
vrouw Harms.
Droog fantasie: l mevrouw Go-
tink.
Cursisten: Biedemaier 2 mevrouw
Fokkink.
Schaal: l mevrouw v.d. Kamp; 2
mevrouw Fokkink; 3 mevrouw
Buunk.
Oogstbak: 2 mevrouw Buunk.
Fantasie: l Sabine te Linde ;2 Sabi-
ne te Linde, Nicole te Linde en me
vrouw Reintjes.
Krans: 2 mevrouw de Groot, me
vrouw Nijenhuis en mevrouw R.
Knoef.
Twee gelijke vazen: l mevrouw
Nijenhuis.
Cursisten thema "Vierjaargetij-
den": l mevrouw Nijenhuis, me
vrouw Besselink, mevrouw Hun-
tink en Sabine te Linde; 2 me
vrouw de Groot.

Biei ons
in a n Achterhoek
"Neet gek te kriegen". Dat heur iej nog wel 's in een reclamespot]en
op de radio. Maor veur bepaolde dinge bunt de luu nog wel gek te
kriegen. Zoas veur pompoenen. Dat he'j de leste dage an de Olde
Zntphenseweg können zien, biej buskes vlaogen de luu d'r op al.
'n Rage die zo maor inens op kump zetn, samen met olde emmers ,
batsen , schupn en meer van dat verroeste iezerwark. Now hebt pom-
poenen een veurdeel, iej kont t'r soep van kokn en 't schient nog goed
te smaakn ok.

Maor zo wiet bunne wiej d'r nog neet met. Neet da'w gin pompoenen
heb, oh jao zat. Wiej heb t'r ene in de femilie die een goeie lappe
grond biej huns hef en daor van 't veurjaor nogal wat pompoenen-
plentjes de grond inedrukt hef. Met 't gevolg dat e now vief kruuwa-
gens vol pompoenen biej huns hef staon.. line kr u u wagen vol steet t'r
an de weg met een bordjen "Te Koop" d'r biej. Maor 't löp nog neet
hard. 'k Gleuve dat e in ene wekke twee riksdaalder ebeurd hef. Hen
vetpot is 't dus neet. Vandaor dat e d'r ok met an 't uutventen is on-
der de femilie en kennissen

En zo hebbe wiej d'r ok wat achter 't huus liggen, wachtend op 't uur
dat ze op de mestvaalte ekieperd wod. Maor goed, 'n hoop van die din-
ge bunt bes 't ankiekn weerd. Al liek ze wel allemaole op mekare. Wat
dat betreft zaog iej op de Floralia meer variatie, 't Is altied weer mooi
umme te zien hoe wat luu van doodgewoon grei uut de natuur iets
heel besunders wet te maakn. En Floralia is dan een mooie geleagen-
heid umme dat werk ok 's an een ander te laotn zien. Want lao'w eer-
lijk wean; a'j iets moois heb emaakt en gin mense zut dat, dan he'j de
aadigheid d'r gauw af.

Daorumme is 't te hoppen dat de luu Floralia ok volgend jaor weer in
mekare spiekerd. Want daor bunt t'r nog zat die daor heel volle wille
an hebt, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Statiegeldaktie
De Statiegeldaktie bij Super De
Boer Yvonne en Wilbert Groten-
huys heeft tot nu tot f3.513,60 op-
geleverd. Klanten van Super De
Boer kunnen in de winkel hun sta-

tiegeldbonnetje in een speciaal
daarvoor bestemde bus depone-
ren. De opbrengst van de aktie is
bestemd voor de Nederlandse Kan-
kerbestrijding. De aktie van Super
De Boer Grotenhuys loopt nog tot
en met zaterdag 30 oktober.

NDA V O R D E N
SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

22 HVG Wichmond, Fietstocht
Hoge Veluwe

22 N B v Plattelandsvrouwen,
fam. Van lepenburg

22 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum

23 Toneelavond Lindese
Volksfeest

24 Vogelschiet Lindese Volksfeest
25 Volksspelen en dansavond Lin-

dese Volksfeest
22 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Welfare 25 jaar in Vorden
25 Kastelenwandeltocht vanaf

Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars: I-edenwed-

strijd Vorden / Hengelo
27 Bridgen in Dorpscentrum Vor-

den
28 KBO Soosmiddag
29 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

OKTOBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

1 ANBO viering 121/* jarig
bestaan Dorpscentrum, m.m.v.
Cabaret "Pandora"

2 Pleinmarkt Veilingcommissie
Vorden

4 Bridgen in Dorpscentrum Vor-
den

5 N B v Plattelandsvrouwen, Kof-
fiemiddag

(, HVG Wichmond, Ouderenmid-
dag over politie

(> Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-
centrum

6 ANBO Wootschiel.cn bij 't Olde
Untink

6 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)

6 HVG Linde, videofilm over
vroeger

7 HVG Wildenborch, ds. Beitier
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 HSV de Snoekbaars, Afsluiting

wedstrijd senioren
11 Bridgen in Dorpscentrum Vor-

den
12 KBO Gewone soosmiddag
13 Bridgeclub BZR Vorden Dorps-

centrum
13 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Klein Axen, lezing Carien Riet-

berg
18 Bridgen in Dorpscentrum Vor-

den
20 HVG Wichmond, Zang en

Sketches
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 Welfare Handwerkmiddag

Wehme
20 HVG dorp dhr. Zeilstra over

handschriften
21 PCOB in de Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Bridgen in Dorpscentr. Vorden.
26 KBO, Gewone soosmiddag
27 HVG Wichmond, Ringsamen-

komst in Lochem
27 N B v Plattelandsvrouwen,

Borstkanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lo-

chem
27 HVG dorp, Ringmiddag in Lo-

chem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink



Kleding
Kentucky

Cavallo
Horka

Black sheap
Australian

Borsocf Este

Laarzen
Swing

Cavallo leer
Petrie leer

SergioGrassoleer

Zadels
KN spring en dressuur
BR spring erjdressuur

Fieldhouse dressuur
Rocky
Pessoa/

/ Première
Kieffer
Passier"

Bitten
HSSprenger

Robart
Happy Mouth

Lieve's
Wormspuiten

Voedingssupplementen
Hoestmixen

Mineraalblokken

Rapide
Ledervetten

Lederolie
Lederzeep
Shampoo

etc.

BR producten
Imperia!

speciaalzaak in ruitersportartikelen en

ruitersport-vrijetijdskleding opent haar deuren

op 29 september as

Vanaf 14.00 uur ontvangen wij u graag in onze

stijlvolle ruitersportwinkel. Er wordt om 15.00 uur en

20.00 uur een modeshow gehouden, waarin een belangrijk

deel van onze collectie aan u wordt gepresenteerd.

Graag tot dan aan de Spalstraat 2 3 te Hengelo Gld.

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag 9.00-18.00 uur
Vrijdag 9.00-20.00 uur
Zaterdag 9.00-1 5.00 uur
Maandag gesloten

RuitersportSueters, Spalstraat 23,7255 AA HenseloGId. Tel. (0575)4637 56 Fax (0575)464058

van



voor 35 plussers en oudere

^̂ ^̂ _ en echtparen.

Erdbrinkplein 1-7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 faxTü3Ï5 - 324931

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

Op zaterdag 16 okt. 1999 en op
zaterdag 13 nov. 1999

organiseren wij wederom 'n buitengewoon gezellige

COUNTRY- DUTSTERN avond..

Een feestavond'in Country- Westernsfeer met Koud-
Warm Buffet, drankie>errcidnsen o» live muziek.

Dit alles voor de prijs van ~W O Zf all-in

Aanvang 20.00Xjur.

Onze Country en Western Avonden zijn een ideale
gelegenheid vrfor buurten', families of verenigingen

voor een fijne en nezellige avond uit.
Voor informatie of reserveringen belt u ons

-*• gewoon even op 0575-461212

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

THEO TERWEL
AUT^SCHAÖêSRECIALIST

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

NEOERLANDSE VERENIGJI

VAlloNDERNEMEB&lti HET

corduroy
model
worker

YONKE
kinder
broek
mt. 92-152

PERSIVA
fleece
sweater
mt. 104-164
in 5 kleuren
norm. vanaf
27,50 nu vanaf

UU
f ashfl

mode voor
héle gezin

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

Het wordt nu nu tijd voor
energiebesparende rolluiken!

Rolluiken komen steeds
meer in de belangstelling.
Logisch, want rolluiken
doen veel meer dan alleen
maar energie besparen,
rolluiken bieden bescher-
ming tegen:
• Regen, wind en sneein
• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
• Inkijk
• Glasbreuk en inbraak
Bovendien staan
rolluiken gezelliger dan
u denkt.

Vonden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!
Wanneer u rolluiken
koopt bij Helmink
krijgt u de prijsopgave
helemaal gratis!
Een telefoontje is vol-
doende. Wij nemen bij
u thuis de juiste maat
op en geven u meteen
de prijs. U zult zien,
het is voordeliger dan
u denkt

HELMINK
meubelen n

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

Ballonvaren
in uw eigen regio

kkelijke groeps-
9-

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

H E L M I N K MA A K T HET M O O I E R B l J U T H U I S

Door opgeslagen emotie kan de energie
niet- meer etromen en er ontetaan
lichamelijke Machten

CentrutrYvoor
healing

Bekken

73-4-5324-0

Door een hea\ing voorden blokkades in de
cbakra'eopgehevenèn-erzaienergie komen



Praktijk voor
acupunctuur
Op 9 juni is Angela Wentink afge-
studeerd als acupuncturiste. Ze
volgde deze opleiding aan de Aka-
demie voor Chinese Geneeswijze
"Qing Bai" te Nijmegen. Twee jaar
geleden heeft zij bij deze opleiding
ook haar diploma voor Shiatsu-
massagetherapie behaald. Naast
de opleiding voor acupunctuur
volgde zij ook de opleiding Wester-
se Basisgeneeskunde die eveneens
twee jaar duurde. Deze opleiding
werd gegeven door een westerse
arts, die eveneens acupuncturiste
is en zo ziekte vanuit twee ver-
schillende geneeswijzen kon toe-
lichten. Mensen komen immers
met westerse ziektebeelden naar
de praktijk. Het is belangrijk dat
deze geïnterpreteerd kunnen wor-
den. Acupunctuur en Westerse
Basisgeneeskunde zijn op H.B.O.-
niveau en worden erkend door de
V.N.T. (Vereniging Nederlandse
Therapeuten).
Acupunctuur en Shiatsu-therapie
zijn technieken die zijn gebaseerd
op de Traditionele Chinese
Geneeswijze, de T.C.G. Volgens de
T.C.G. is ziekte een verstoring van
energie in het lichaam. Bij vol-
doende - en goed stromende ener-
gie - is de mens in overwicht en
dus gezond. Lichaam en geest wor-
den als één geheel gezien. Licha-
melijke en psychische klachten
kunnen niet los van elkaar gezien
worden. In beide gevallen gaat het
om een verstoring van energie. De
T.C.G. kan via tong- en polsdiagno-
se het ziektebeeld vaststellen en
dit door middel van acupunctuur,
Shiatsu, kruiden en voeding
opheffen. Voor meer informatie
kan men terecht bij Angela Wen-
tink, Jan Telkampstraat 22, 7261
•GS Ruurlo, telefoon (0573) 45 31
58. (Zie ook de advertentie elders
in dit blad).

Centrum voor Healing
Sinds deze week is het Centrum
voor Healing, gelegen aan de W.
Alexanderlaan 53, officieel geo-
pend. De behandelingen wor-
den verricht door Marg Bekken
volgens afspraak (telefoon 0573
45 32 46). In dit centrum, waar-
voor een zolderruimte en een
kamer zijn ingericht kan men
terecht voor massage, acupres-
suur, healing en Body & Mind
Training.

Marg Bekken (47 jaar) is al zeer
actief geweest in de sportwereld.
Zij gaf jazz-aerobic eji Body of
Mind Seniorentraining. Zij heeft
hiertoe alle lesbevoegdheden in
huis. Daarnaast heeft zij recente-
lijk ook alle bevoegdheden voor
haar Centrum voor Healing. Al
ruim een halfjaar is zij intensief
met healing bezig vanuit haar sta-
geperiode. Zij volgt elke week een
bijscholing bij een grootmeester
die zijn ervaringen heeft opge-
daan bij monniken tijdens zijn ver-
blijf in Tibet. Marg zelf heeft al
ongeveer twintig personen behan-
deld met goed resultaat. De behan-
delingen zijn mogelijk voor alle
leeftijdsgroepen. Heel belangrijk
is dat mensen nooit behandeld
worden zonder hun eigen toe-
stemming. Met nadruk wil Marg
vermelden dat zij geen arts is en
deze mensen ook absoluut niet
kan vervangen. Zij zal ook mensen
met blessures niet behandelen,
daarvoor zijn er fysiotherapeuten.
Maar wanneer mensen kampen
met vage klachten, met angst, ver-
driet of stress, dan is een healing
of massage een perfecte behande-
ling. Belangrijk voor een healing is
dat de patiënt zich openstelt voor
de behandeling. "Mensen worden
behandeld en daardoor in een pro-
ces gezet; in eerste instantie gaan
zij er onbewust mee omMater
meer bewust".

HEALING
Healing is een vorm van natuurge-
neeskunde zonder gebruik van
medicijnen. Bij healing worden
voornamelijk de handen gebruikt,
door genezende energie op de
patiënt over te brengen. Healing is
één van de oudste vormen van
geneeskunde en wordt nog steeds
veelvuldig gebruikt bij het behan-
delen van allerlei problemen,
zowel geestelijke als lichamelijke.
Stress, angsten of verdriet vallen
onder "opgeslagen emoties". We
voelen ons dan ziek doordat de
energie niet meer kan doorstro-
men. Healing kan hier behoorlijke
verlichting brengen. Onmisbaar
voor herstel van de patiënt is het
zelfgenezend vermogen van de
patiënt, samen met zijn houding
ten opzichte van zijn genezin'g. Elk
lichaam kent zeven belangrijke
levensgebieden (die in de vaktaal
chakra's worden genoemd). Zolang
wij leven en werken binnen de
capaciteiten van ons lichaam, zal
onze gezondheid op peil blijven.
Maar mocht er in één van de gebie-
den een probleem ontstaan, dan
zullen we dat snel merken. Bijvoor-

beeld de keelchakra. Die zal dicht-
slaan wanneer we kampen met
opgeslagen emoties. Door een
healing kan bijvoorbeeld de keel-
chakra behandeld worden, waarna
er van binnen "ruimte" zal komen.

MASSAGE
Wanneer een massage op vakbe-
kwame manier wordt verricht,
heeft dat een gunstige werking op
de bloedsomloop, de spieren, het
zenuwstelsel en de organen. Daar-
om kan een massage naast een
effectieve behandelmethode ook
heel goed dienen om pijnen te ver-
lichten, sommige genezingspro-
cessen te versnellen en zelfs
iemands psychische stemming te
veranderen.
Door strelen, drukken en kneden
werkt massage zeer ontspannend
en stimulerend en heeft niet
alleen een weldadige uitwerking
op de huid, maar ook op het spier-
stelsel, de bloedcirculatie en de
energiekanalen. Bij elke massage
werkt Marg met pure kruideno-
liën uit India. De olie is bij het
opbrengen verwarmd tot circa

ACUPRESSUUR
De acupressuurmethode is geba-
seerd op de overtuiging dat er een
constante energiestroom door het
lichaam en de organen stroomt en
dat er zich bij ziekte een blokkade
vormt, waardoor er een tekort of
een teveel aan deze energie is. Bij
acupressuur worden dezelfde pun-
ten behandeld als bij acupunc-
tuur, maar dan door middel van
een pressie met duim of vinger in
plaats van naalden.

Om spieren te ontspannen en een
goede doorbloeding te geven,
wordt vooraf een korte massage
gedaan met verwarmde kruideno-
lie.

BODY & MIND TRAINING
Marg geeft de Body & Mind Trai-
ning voor groepjes van vijf perso-
nen. Hier wordt aandacht besteed
aan ademhaling, stretchen, buik-
spieren, het openen van "chak-
ra's" en meditatie.
Als men ontspannen is, is er een
regelmatige ademhaling vanuit
het middenrif, zijn de spieren ont-
spannen en is de geest in rust. Het
lichaam verbruikt minder energie
dan normaal en de grote organen
als het hart, de longen en de her-
senen hebben minder werk te ver-
richten.
Het is aangetoond dat het regel-
matig doen van ademhalingsoefe-
ningen en het openen van de
chakra's de bloeddruk verlaagt.

Mensen die aan onderzoeken heb-
ben meegewerkt meldden dat ze
beter sliepen, gemakkelijker nieu-
we vaardigheden aanleerden en
zich energieker voelden. Zij merk-
ten ook dat hun uithoudingsver-
mogen en conditie verbeterden en
dat ze meer genoten van het
(gezins)leven.

Najaarsmode bij Duthler
2rWn<De alom bekende modeshow

van Dutler mode in Zutphen
start zaterdag 25 september. De
gezellige ontvangst met koffie
en cake is een begin van een
modeshow die niemand meer
wil missen! Tot en met zaterdag
2 oktober, behalve maandag 27
september, zijn er shows.

Op enthousiaste wijze toont het
team van mannequins en dres-
smen de nieuwe mode. Grijstinten
vormen dit najaar de hoofdkleur,
ondersteund door contrastkleu-
ren. Dat het bij Duthler niet alle-
maal grijs is spreekt vanzelf. Het
inkoopteam stemt de collectie dui-
delijk af op de behoefte van hun
consument. Extra aandacht is er

voor de nieuw materialen eirmo-
dellen. Betaalbare kwaliteitsmode
is het principe van dit modehuis,
waarin de merken Setter Lady,
Knippers, Finn Karelia, Derofa en
Seda. Een nieuw merk: Laura
Lebek! Een naam om te onthou-
den. De dressmen showen de col-
lectie uit de volgende merken: El-
mior, Hedex, Bogart, Meyer, Giord-
anno, Baileys en Roberto Sarto. Op
hun eigen wijze tonen ze de man
hoe hij "gekleed", of "sportief kan
gaan. Al met al meer dan de moei-
te waard om een van de twaalf
shows te bezoeken. Twaalf gezelli-
ge shows, die mede verzorgd wor-
den door: Kapsalon Alicia, Bakke-
rij Kuiper, Engelen schoenmode,
Hans Anders en de Bloemenhoek.

Op dinsdag 2 8 september orga-
niseert de NVOB-afdeling Zut-
phen een open dag in de bouw.
Voor deze dag worden tweede-
j aars-leerlingen uitgenodigd
van het voorbereidend middel-
baar beroepsonderwijs (VMBO),
de nieuw naam voor het VBO en
Het MAVO. De open dag wordt
georganiseerd als voorberei-
ding op hun beroepskeuze.

bouw aan toe gaat, De bouwnijver-
heid hoopt met deze activiteit de
belangstelling van jonger voor de
bouw te vergroten, De bouw heeft
al langere tijd te kampen met een
tekort aan nieuwe instromers. De
leerlingen zullen een project be-
zoeken van Bouwbedrijf Dijkman
BV uit Warnsveld, dat als leerling-
bouwplaats wordt uitgevoerd. Op
deze bouwplaats worden alle
bouwkundige werkzaamheden

verricht door leerlingen die een
beroepsopleiding in de bouw vol-
gen. Zij worden hierbij begeleid
door erkende leermeesters. In
Warnsveld bouwen de leerlingen
op deze manier enkele woningen.
Voor de open dag zijn leerlingen
en docenten uitgenodigd van de
volgende scholen: Stedelijk Dal-
ton College in Zutphen, de Chr.
Scholengemeenschap 't Beeckland
in Vorden, Isendoorncollege in

De bouw is een bedrijfstak die
volop in beweging is. Nieuwe ma-
terialen en technieken doen hun
intrede en als gevolg van nieuwe
bouwmethoden en inzichten
wordt er anders gebouwd. De
bouw is heel eigentijds en dat
vraagt modern vakmanschap en
een zelfstandige werkhouding van
de mensen die in de bouw werken.

School- en volks-
feest ' Veldhoek"
Vrijdag 24 en zaterdag 25 septem-
ber wordt het jaarlijkse Veldhoek-
se feest gehouden. Vrijdag zijn er
kinderspelen en 's avonds een
toneeluitvoering. Veldhoekse
acteurs en actrices brengen "Boe-
renbedrog" voor het voetlicht.
Zaterdagmorgen staat eerst de
optocht op het programma. Daar-

na volgen het traditionele vogel-
schieten en de andere volksspelen.
Nieuw dj^aar is "buikschuiven".
Kleed- ^Pfoasruimte zijn aanwe-
zig, 's Avonds is er een gezellige
dansavond in de feesttent met
medewerking van "Lost Ferros".

we seizoen met een'optiedei
de Hot Shots. Het optreden nee
plaats in 't Nut in Warnsveld.

Jazz
De Jazz-Societeit Zuthen start vrij-
dagavond 24 september het nieu-

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

350 bezoekers open huis Mevo

Het open huis van Mevo in Ruurlo op zaterdag 18 september trok in totaal 350 bezoekers. Met name in de och-
tend was het zeer druk. Tijdens het open huis draaiden de machines van Mevo volop zodat de bezoekers een
goed beeld kregen van de werkzaamheden van het bedrijf.



De aannemer zorgt voor een probleemloze operatie

"Zo'n verbouwing verbetert
het wooncomfort aanzienlijk"
Hoe kom je in de huidige tijd aan een woning met vier slaap-
kamers, twee badkamers en een zolder? Een jong gezin uit
een nieuwbouwwijk ging eerst op zoek naar een ander huis,
maar besloot na uitgebreide afweging om toch de bestaande
woning grondig te laten verbouwen. De NVOB-aannemer die
alles voor ze regelde was Stefan de Beer: "Je ziet tegenwoor-
dig steeds vaker dat mensen de basis voor hun droomhuis zoe-
ken in de huidige woning."

Dit concrete geval is volgens de
NVOB-aannemer een uitstekend
voorbeeld van een eigentijdse ver-
bouwing. "Het betrof hier een ver-

Ook de keuken kreeg een opknapbeurt

bouwing plus een u i tbre id ing van
de bestaande woning en garage.
Dit ge/in bestaat uit vijl'personen,
waardoor de woning niet standaard
inde l ing nie t meer voldeed. De/e
mensen wilden graag voor ieder
k ind een eigen slaapkamer, En een
eigen badkamer voor de k inderen
stond ook hoog op het verlanglijst-
je. In overleg met een architect is
er toen ge/.ocht naar een u i tb re i -
ding die het bestaande karakter van
de woning niet of n a u w e l i j k s /,ou
aantasten, maar wel het wooncom-
fort a a n z i e n l i j k /ou verbeteren."

Laat 'papierwinkel' over aan vakman

Wanneer moet ik een
bouwvergunning aanvragen?
Een metamorfose van de
badkamer, het uitbouwen
van de garage of het aan-
bouwen van een zonnige
seisce; het zijn beslissingen
die huizenbezitters tegen-
woordig steeds vaker
nemen. Het verhogen van
het wooncomfort staat
immers bij veel
Nederlanders bovenaan het
prioriteitenlijstje. Wat geeft
nu meer voldoening dan je
eigen wensen werkelijkheid
te laten worden en tegelij-
kertijd te zorgen voor extra
gerief elijkheid in je huis?
Wat sommige verbouwers
niet altijd beseffen, is dat
voor bepaalde verbouwin-
gen een vergunning nodig is
en dat de opdrachtgever
verantwoordelijk is voor de
aanvraag hiervan. Wanneer
men zich dat niet tijdig
realiseert, kan het zijn dat
de met veel moeite uitge-
bouwde garage weer in de
oorspronkelijke staat moet
worden teruggebracht. Het
enige dat er dan uiteindelijk
verandert, is uw banksaldo...

Of er een bouwvergunning aan-
gevraagd moet worden, hangt
helemaal af van de plannen die
de be/itter van de woning heeft.
Wanneer de beoogde wijziging-
en niet echt ingrijpend /ijn (het
bouwwerk is niet hoger dan een
meter en beslaat niet meer dan
twee vierkante meter), is een ver-
gunning niet nodig. Bij andere
/.aken zoals het plaatsen van een
dakkapel of het aanbrengen van
/.onwering volstaat meestal een
melding bij de gemeente. Voor

grotere verbouwingen is echter
wel een vergunning nodig. Maar
wat valt dan onderdo 'grotere
verbouwing'? Vaak^^het raad-
zaam om voordat u de aanvraag
indient de plannen met een
NVOB-aannemer uó^c regio te
bespreken, hij kent^Rokale re-
gelgeving en weet waar je op
moet letten.

Harmonie
Bij grotere verbouwingen, bij-
voorbeeld de bouw van een om-
vangrijke serre of het plaatsen
van een balkon of autobox, krijgt
de huiseigenaar te maken met.
een aantal instanties. De ge-
meente gaat na of de verbouwing
binnen het bestemmingsplan past
en kijkt of het project aan de
technische eisen van het Bouw-
besluit voldoet. De aanvraag
wordt ook beoordeeld door de
Welstandscommissie. Zij ki jkt
onder meer of hetgeen toege-
voegd wordt wel in harmonie is
met de omgeving. De/,e beslis-
sing kan maximaal dertien
weken op zich laten wachten.

Regels en wetten
Het aanvragen van een bouwver-
gunning kan dus een langdurige
kwestie zijn. Wanneer u ver/e
kerd wil t /ijn van een probleem-
lo/e verbouwing, is de meest
voor de hand liggende oplossing
om het 'papierwerk' samen met
een NVOJB-aannemer in te vul-
len. Hij keni de regels en wetten
en kan aangeven met welke
/.aken de hui/enbe/itter allemaal
rekening moet houden. Boven-
dien beschikt hij over de beno-
digde kennis van /aken en zorgt
hij voor een goede planning.

Niet te vergelijken
"Wij wi lden een huis dat voldoende
ruimte /ou bieden aan alle ge/.ins-
leden", vertelt de bewoonster. "We
/ i j n hier ru im drie jaar geleden
komen wonen en we v inden deze
wijk ideaal, vooral voor on/e
kinderen. Nadat we het aanbod van
de grotere koopwoningen hadden
bekeken, besloten we al snel om te
gaan verbouwen. We hebben bij
v i j f aannemers een offerte aange-
vraagd. Uiteindeli jk hebben we
gekozen voor de aannemer met
de meest duidelijke en complete
offerte. Hi j was nie t de goedkoop-
ste, maar we hebben het erg
gewaardeerd dat hij heel correct
was in het nakomen van / 'n
afspraken en zelfs een avond is
langsgekomen om onze vragen te
beantwoorden. Het is belangri jk
dat je er een goed gevoel bij hebt.
Bij zo'n keuze ga je toch op meer
af dan alleen de prijs. . ."

Woonoppervlak fors
vergroot
"Het ging erom het woonopper-
vlak fors te vergroten, zonder dat
dat al te veel ten koste zou gaan
van de tuin", vertelt de NVOB-
aannemer. De garage is vergroot
en opgedeeld in een berging, een
slaapkamer voor de ouders en een
badkamer met was- en droogruim-

De bewoners zijn bijzonder gelukkig met hun nieuw verworven 'paleis'.

te. De ruimte tussen de woning en
de vroegere garage werd dichtge-
bouwd en opgedeeld in een n i eu -
we, grotere entree, een n ieuw toi-
let en een u i t b r e i d i n g (verdubbe-
l i n g ) van de bestaande keuken. Op
die manier werd de woning veel
groter, t e r w i j l er e i g e n l i j k alleen
een s tuk je z i j t u i n is opgeofferd."
De bewoners z i j n bijzonder geluk-
kig met hun nieuw verworven 'pa-
leis ' . "De hele operatie heeft in to-
taal zo'n veert ien weken in beslag
genomen, maar we hebben nie t
echt in de rommel gezeten. Ik
kreeg zelfs een noodblok in de
keuken, zodat het gezinsleven hier
bij^p)ngestoord kon doorgaan."

Inspiratie
De NVOB-aannemer is bl i j met

deze tevreden k l a n t en ziet in de
p r a k t i j k veel van dergelijke groot-
schalige ve rbouwingen . "Mensen
s te l len hogere eisen aan hun
wooncomfort en k u n n e n door de
overspannen koopmarkt die wen-
sen n i e t a l t i j d realiseren. Als ze
zich dan laten voor l ich ten over de
vérbouw-mogelijkheden van hun
huidige hu i s . raken ze geïnspi-
reerd.

Als NVOB-aannemer zie ik het
dan als m i j n taak om de mensen zo
zorgvuldig mogel i jk te begeleiden.
Hi bestaan immers heel wat v a l -
k u i l e n . Wij kiezen voor een vlek-
keloze d iens tver len ing en voor een
grote be t rokkenheid in het voor-
t r a j ec t . Op die manier wordt het
droomhuis geen luchtkasteel . . ."

Voorkom verrassingmi door duidelijke overeenkomst

Laat opknapbeurt geen
afknapper worden
Eindelijk heeft u dan die badkamer in geheel Noord-
Afrikaanse stijl, de dakkapel voor de kinderkamer op zolder,
of uw oergezellige serre. Vervolgens krijgt u de rekening van
de aannemer gepresenteerd die aanzienlijk hoger is uitgevallen
dan u had gedacht. Vooral de post 'verricht meerwerk' schetst
uw verbazing. Tja, wat dan?
Zulke onaangename verrassingen zijn op eenvoudige wijze te
voorkomen door alles zwart op wit vast te leggen. Voordat een
verbouwing begint, wordt een aanneemsom afgesproken.
Hierin kunnen zogenaamde stelposten zijn opgenomen. Deze
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op keukens, sanitair
of tegelwerk, waarover de opdrachtgever nog geen definitieve
beslissing heeft genomen. Meerwerk is de term voor extra
werk dat de aannemer verricht en dat van tevoren niet reëel
begroot kan worden. Aannemers, lid van het NVOB, leggen
tijdens de verbouwing ook het meerwerk schriftelijk vast. Het
gaat dan om de inschatting van de kosten van het meerwerk
en welke consequenties het heeft voor bijvoorbeeld de bouwtijd.

Afspraak is afspraak
Ook kan t i jdens de verbouwing
worden besloten om bepaald werk
anders te laten uitvoeren dan was
afgesproken. Dan is er sprake van
een wijziging van het bestek.
Eventuele hogere of lagere kosten
worden verrekend als meer- of
minderwerk. Een aannemer, aan-
gesloten bij de NVOB, geeft zulke
bestekwijz ig ingen a l t i j d van te
voren schriftelijk door aan de op-

drachtgever. Bovendien mag u van
hem een duidel i jke overeenkomst
verwachten zodat u niet voor on-
aangename verrassingen komt te
staan. Afspraak is afspraak is het
credo.

7o weten alle part i jen op ieder mo-
ment waar ze aan toe zi jn en zit u
er na de verbouwing nog steeds
warmpjes bij; in uw eigen Turkse
stoombad.

Voordat een verbouwing begint,
wordt een aanneemsom afge-
sproken.



Praktijkovername
oefentherateute
Inge Neijenhuis
Na ruim zes jaar met veel plezier
in Vorden gewerkt te hebben als
oefentherapeute Cesar, heeft Inge
Neijenhuis besloten om per l ok-
tober haar praktijk over te dragen
aan Melle Steringa.
Dit houdt in dat alle praktijkgge
vens aan de heer Steringa worden
overgedragen. Indien iemand be-
zwaar tegen deze overdracht van
zijn of haar gegevens, kan men
contact opnemen met Inge Neijen-
huis, Hoetinkhof 115, 7251WJ Vor-
den, tel. (0575) 55 41 78.
Donderdag 30 september neemt
Inge Neijenhuis definitief afscheid
van de praktijk. "De nodig iedereen
langs deze weg uit om dit met mij
te doen onder het genot van een
kopje koffie of thee", aldus Inge
Neijenhuis. Zie ook advertentie.

Wandeltocht
De wandelcommissie "Vorden" or-
ganiseert zaterdag 25 september
voor het elfde achtereenvolgende
jaar de "Kastelenwandeltocht".
Een tocht die de afgelopen jaren
honderden wandelaars trok. Vorig
jaar kwamen er ruim 400 aan de
start. Als de weersomstandighe
den een beetje mee willen werken
verwacht Johan Pardij s, mede-or-
ganisator van deze wandeltocht,
een kleine 600 deelnemers.

Johan Pardij s: " Ik ga er vanuit dat
ook de Vordenaren mee zullen
doen. Want dat is wel heel typisch
prachtige wandelroutes door de
Vordense omgeving en vrijwel
geen Vordense deelnemers. Wel-
licht dat dit berichtje in de krant
de mensen stimuleert", aldus
Pardijs.
De deelnemers kunnen kiezen uit
liefst zes afstanden t.w. 5- 10- 15-
20- 30 of de route met een lengte
van 40 kilometer. De start is bij het
Dorpscentrum aan de Raadshuis-
straat 6.

Welkoop Vorden
viert 2 oktober
werelddierendag
Vooruitlopend op Werelddieren-
dag - 4 oktober - staat de Welkoop
in Vorden op zaterdag 2 oktober
helemaal in het teken van deze
dierenverwendag.
Zo kunnen kinderen op deze dag
weer een huiskarrit door het dorp
maken. "Dit evenement staat al
drie jaar bij ons op het program-
ma", zegt eigenaar Wim Weenk.
"En met succes. Want de afgelo-
pen jaren zat de huiskar telkens
helemaal vol. Het is dan ook raad-
zaam om van te voren kaartjes
voor deze huiskartocht te halen".
Dit laatste kan vanaf 24 septem-
ber. De kaarten zijn af te halen bij
de Welkoopwinkel aan de Sta-
tionsweg 16.

Verder kunnen de kinderen op za-
terdag 2 oktober met hun huisdier
op de foto. Als achtergrond wor-
den de winnende tuinschermen
gebruikt die deze week op de Vor-
dense basisscholen worden ge-
maakt. Wim Weenk zegt hierover:
"Wij hebben onlangs de Vordense
basisscholen een brief gestuurd
met de vraag of ze mee willen
doen aan onze dierendagaktie.
Ons idee is om de kinderen een
collage te laten maken over Die-
rendag. Op welke manier of met
welke materialen, laten wij aan de
creativiteit van de kinderen over.
De collage moet echter gemaakt
worden op een tuinscherm van
180 bij 180 welke de Welkoop be-
schikbaar stelt." De drie mooiste
collages krijgen van de Welkoop
een prijs. De eerste prijs bestaat uit
een geldbedrag van tweehonderd
gulden.

Voetbal

VORDEN - VARSSEVELD 3-1
Afgelopen zondag heeft Vorden
zijn eerste overwinning geboekt in
de nieuwe competitie. Het behaal-
de een verdiende 3-1 zege op het
bezoekend Varsseveld. Vorden
opende met snel en attractief voet-
bal. Varsseveld moest zich beper-
ken tot verdedigen, maar counter-
de af en toe gevaarlijk uit. Vorden
speelde verzorgd voetbal en met
name de beide vleugelspitsen Vis-
ser en De Beus zorgden voor de
snelle acties. Vorden hield het veld
breed, waardoor ook door het mid-
den korte combinaties werden ge
maakt door Wentink en Sueters.
Op kopkracht moensten de voor-
waartsen van Vorden het afleggen
tegen de fysiek sterke tegenstan-
ders.
In de 30e minuut werd een afge
slagen bal door Dennis Wentink
opgepakt en met een fraaie boog-
bal verschalkte hij de te ver voor
zijn doel staande keeper: 1-0. Vars-
seveld probeerde met meer agres-
sie de bakens te verzetten, maar de
Vordense achterhoede zat goed in
elkaar. Het spel werd overwegend
op de helft van de tegenstander ge
speeld. Op slag van rust maakte
Vorden 2-0 door Ronnie de Beus.
Zijn inzet zag hij eerst door de
keeper gepareerd, maar uit de re
bound wist hij uit een moeilijke
hoek toch te scoren.
Direct vanaf de aftrap in de twee
de helft kwam Varsseveld op 2-1.
Een voorzet werd door de rechter-
spits in een keer op doel geknald.
Ronald Hoevers wist de bal nog te
pareren, maar in tweede instantie
verdween de bal onhoudbaar in
het net. Nog in dezelfde minuut
bracht het houtwerk redding voor
Vorden. Daarmee was Vorden wak-
ker geschud en stelde het weer
orde op zaken. Het werd een ge
lijkopgaande wedstrijd met over
en weer kansen. Varssevel^^eeg
geen uitgespeelde kansen^^iaar
de spelhervattingen waren gevaar-
lijk. Vorden kreeg goede kansen
door Visser en Sueters. Sandor Ver-
kijk, die was ingevallen voox Ron-
nie de Beus, zag zijn
lings voorbijgaan.
In de 80e minuut besliste Mare Su-
eters de wedstrijd. Dennis Wen-
tink werd vrij gespeeld en knalde
op de lat. De meegekomen Sueters
pikte de bal op en tekende 3-1 aan,
dat ook de eindstand werd. Een
verdiende overwinning voor Voi-.
den.

UITSLAGEN
Vorden F2 - AZC F2 7-0; Vorden Al -
Steenderen Al 7-0; Vorden BI -
Warnsv. Boys B2 10-1; Vorden Cl -
Dier. Boys Cl 0-4.
Vorden l - Varsseveld l 3-1; Vorden
2 - Ajax B 2 3-0; Vorden 3 - Reunie 3
3-4; Vorden 5 - Keijenb. Boys 3 6-0;
Oeken 4 - Vorden 6 4-8.

PROGRAMMA
Almen Dl - Vorden Dl; Vorden D2
- Zutphania Dl; Dier. Boys El -Vor-
den El; Vorden E2 - AZC E2; Be
Quick E3 - Vorden E3; Vorden E4 -
Zutphen M E2; Gaz. Nieuwl. F2 -
Vorden F2; Vorden Fl - Voorst Fl;
SCS Fl -Vorden F3; Vorden F4 - AZC
F4; Vorden F5 - Warnsv. Boys F8.
Gorssel Al - Vorden Al; WHCZ B3 -
Vorden BI; Gorssel Cl -Vorden Cl.
KSV l - Vorden l; Varsseveld 3 - Vor-
den 2; OBW 4 - Vorden 3; Dier. Boys
4 - Vorden 5; Vorden 6 - Ratti 3.

ZUTPHEN - RATTI 3-0 (2-0)
Afgelopen zondag moest Ratti
aantreden in Zutphen tegen de
plaatselijke S.V., dat afgelopen jaar
was gedegradeerd uit de vijfde
klasse. Toch ging Ratti vol goede
moed weg, aangezien de resulta-
ten van de afgelopen weken zeer
positief waren.
In het begin van de wedstrijd was
Zutphen duidelijk de betere ploeg
en kreeg enkele kansen om de
score te openen. Met goed keepers-
werk verhinderde Sander Roelvink
dat de thuisploeg al vroeg een
voorsprong nam.
Na een halfuur kwam Ratti onder

de druk uit van Zutphen en begon
zelf beter te voetballen. Hoewel de
Kranenburgers zich geen grot
ekansen wisten te creëeren, zorg-
den enkele schoten vanuit de
tweede lijn voor het nodige gevaar.
Ratti zette Zutphen op eigen helft
vast, omdat men wist dat het dan
zwak was. Toch kwam er een te
genslag voor Ratti toen Zutphen
alsnog de 1-0 op het scorebord
zette. Nog geen twee minuten
later lag de bal opnieuw achter de
sluitpost van Ratti en keek men
tegen een 2-0 achterstand aan. Met
die score werd ook de rust bereikt.
Na rust probeerde Ratti zo snel
mogelijk de aansluiting te vinden,
maar net als in de eerste helft
werd er ook nu weer nauwelijks
een kans gecreëerd. Omdat
Zutphen ook opgebrand was speel-
den de meeste duels zich af op het
middenveld. Naarmate de wed-
strijd het einde naderde werden
de duels harder en harder wat
leidde tot enige smerige overtre
dingen vooral van de kant van
Zutphen, waarbij gelukkig geen
van de Ratti spelers geblesseerd
raakte.
Zo'n 10 min. voor tijd werd de wed-
strijd definitief beslist door een
eigen doelpunt van Reinier Hend-
riksen waardoor de eindstand van
3-0 op het scorebord kwam.

Da mm en

Dit weekeind werd het Nederlands
kampioenschap dammen voor
Welpen gehouden in Culemborg.
Ook Damclub Dostal Vorden was
present en werd vertegenwoor-
digd door de twee jeugdige talen-
ten Jeroen Peters en Maarten Rens-
ink. Dit kampioenschap van Ne
derland werd dit jaar voor het
eerst officieel gehouden voor
jeugdspelers tot en met 10 jaar. Je
roen en Maarten hadden zich ge
plaatst via een derde en tweede
plaats in het kampioenschap van
Gelderland.
Onder begeleiding van Henk Len-
selink en de trotse vader Henk Pe
ters begaven de twee jongens zich
op weg naar de speelzaal. De
avond tevoren hadden zij nog drif-
tig geoefend onder leiding van
Nina Hoekman en Maarten en Je
roen waren dus helemaal klaar
voor de strijd. Met in totaal 24
deelnemers hadden zij een zwaar
programma voor de boeg. Geluk-
kig hoefden Maarten en Jeroen
niet even zoveel wedstrijden te
spelen, maar negen wedstrijden
volgens Zwitsers systeem, waarbij
de sterkste spelers elkaar ontmoe
ten, is ook niet gering.
Maarten had een uitstekende start
en draaide vanaf het begin mee in
de kopgroep. Hij liet zich de kaas
niet van het brood eten en loerde
geduldig op zijn kansen. Slechts
eenmaal moest hij het hoofd bui-
gen tegen de latere kampioen.
Maar dacht Maarten "die knaap is
ouder, daar mag ik wel van verlie
zen". Verder stilde Maarten zijn
honger met tweetjes en eentjes.
Dankzij vijf ijzersterke overwin-
ningen legde hij uiteindelijk be
slag op een bijzonder knappe
tweede plaats met maar liefst 13
punten!
Jeroen was onder de indruk van
het grote deelnemersveld en keek
eerst de kat uit de boom. Daardoor
liet hij in het begin wat punten lig-
gen, maar kwam geleidelijk aan
steeds beter in zijn ritme. Wat Je
roen betreft had het toernooi dus
nog even mogen doorgaan, maar
helaas na negen ronden lag de
eindstreep. Het koste zijn vader de
nodige moeite Jeroen van het veld
te krijgen. In het sterke gezelschap
eindigde Jeroen op een fraaie tien-
de plaats met 9 punten.
Toch schijnt het kampioenschap
nog niet helemaal beslist te zijn.
Volgens sommige geruchten is de
kampioen die luistert naar de
fraaie naam Mudassar Malik niet
helemaal zeker van zijn leeftijd. In
sommige landen wil dat wel eens
voorkomen en ook Nederland
kent nu dit fenomeen.

Volleybal

DKT WINT WTVOC-TOER-
NOOI
De volleybalsters van het 'Dikke
Konten Team' wonnen afgelopen
zondag met glans het derde divisie
Baderie-toernooi in Winterwijk.
De oud Dash speelsters spelen
geen competitie (trainen wel we
kelijks) maar werden gevraagd
door de toernooiorganisatie
omdat een team op het laatste mo-
ment van deelname af zag. Onder
de naam 'Rally' speelden de mei-
den de eerste wedstrijd matig
tegen gastteam Wivoc en maakten
er een gelijkspel van (1-1). Maar ge-
durende de party tegen Orion her-
stelde het team zich onder toe
ziend oog van begeleider Noud
van Houte (trainer/coach Gerrit
Limpers kon helaas niet aanwezig
zijn). De volleybalsters wonnen
met overtuigend spel van het
jonge team uit Doetinchem (2-0).
De finale werd gespeeld tegen de
winnaar van poule twee: het derde
divisieteam Spiker. De eerste set
kregen de Vordense meiden nog
wel enige tegenstand (15-9). In de
tweede en laatste set gaf het team
zich echter gewonnen. De DKT-ers
walsten over het team heen met
goed en rustig spel en gaven de te
genstander slechts één punt (15-1).
Spelverdeelster Ellen Leunk was
niet aanwezig maar zij werd de
hele dag uitstekend vervangen
door haar dochter Lian Leunk.

Wa terpoio

VOILA l - VOILA 2
Afgelopen zondag werd in Lochem
de wedstrijd van het eerste dames-
team van Voila tegen het tweede
team gespeeld. Het was een heel
rustig spelletje waterpolo en het
doelpuntensaldo geeft aan dat het
eerste team een maatje te groot
was vc>^É[e dames uit het tweede
team. Dreindstand werd 12-1.
De doelpunten werden gemaakt
door: Karin Rouwenhorst 7; Di-
nanca Hietbrink 4; en Grietje Wel-
leweer^^ Doepunt dames 2 Ju-
dith Gr^K Koerkamp.

Zaalvoetbal

Vrijdagavond speelde de zaalvoet-
balvereniging Velocitas zijn eerste
thuiswedstrijd, en dus ook de eer-
ste competitiewedstrijd van het
seizoen in sporthal 't Jebbink. De

Vordense ploeg speelde in fonkel-
nieuwe tenue's die geschonken
waren door sponsor "De Herberg".
Het was ook de eerste wedstrijd in
een nieuwe klasse. Door het onge
slagen kampioenschap van vorig
seizoen speelt Velocitas nu in de
Ie klasse B.
De wedstrijd tegen Avanti uit Twel-
lo begon zeer onrustig. Er werd
slordig balverlies geleden en Avan-
ti profiteerde hier van. Na de 0-1
achterstand werd het spel geleide
lijk beter, maar er werd verzuimd
om te scoren. Met name Dennis
Wentink had het geluk niet echt
op z'n hand.
Het werd toch gelijk toen Erik Ol-
denhave van afstand uithaalde en
zo de keeper verraste. Aan de an-
dere kant werd ook doelman Wen-
neker zo verrast. Een speler van
Avanti haalde aan de zijlijn uit en
de bal verdween binnenkant paal
in de goal. Voor de rust kwamen
de ploegen weer naast elkaar toen
Dennis Wentink een verdedigings-
fout afstrafte.

In het begin van de tweede helft
nam Avanti weer de leiding. Een
goede persoonlijke actie werd ook
goed afgerond. Velocitas liet de
kop niet hangen en speelde goed
door. De betere kansen waren dan
ook voor de ploeg uit Vorden, al
counterde de gasten uit Twello
ook levensgevaarlijk. Een domper
voor Avanti was het toen de keeper
geblesseerd uit moest vallen. Bij
een onbesuisde actie tegen Huber-
to Eykelkamp blesseerde hij zich
ernstig. Hij zou later per ambulan-
ce naar het ziekenhuis gaan. Na
enig oponthoud en met een ande
re keeper ging het spel verder. Ve
locitas had geluk toen Rob Enze
rink uit een corner scoorde. De
scheidsrechter had zich vergist en
kende een corner toe terwijl het
duidelijk een keeperbal was.
Deze domper kwam Avanti niet
meer te boven. Het liet zich hele
maal terug drukken. Na een spora-
dische tegenaanval onderschepte
Jeroen Tijssen de bal die op zijn
beurt Rob Enzerink *n sgeelde.
Deze maakte alleen voor de keeper
en maakte naar later bleek de win^
nende treffer.

Wentink had nog de pech dat zijn
laatste schot in het eindsignaal
viel, en de bal pas daarna de doel-
lijn passeerde.
De eerste 3 punten zijn dus binnen
voor Velocitas, dat er nu al wel ach-
ter is dat het niet zo gemakkelijk
zal gaan als verleden seizoen.
Volgende week speelt Velocitas uit
tegen Üemers Infra uit Giesbeeek.

Kindermodeshow Visser

Vrijdagavond hield Visser Mode
in Vorden de kindermodeshow.
Maar liefst 11 kinderen - Iris,
Annelijn, Lise, Laura, Nicole,
Meike, Elian, ChieL Hart. Jouri
en Jan-Jurre - hadden onder lei-
ding van Reina Groenendal een
leuke show ingestudeerd.

De vele toeschouwers konden zien
hoe de najaarscollecties gepresen-
teerd werden. Van veel merken -
onder andere Rags, KP., Filou, Loc-

ker, Bad Boys, La Pagayo en Torn
Tailor - passeerden de ruevue en
zoals ook bij de volwassenen zijn
hier de kleuren grijs, zwart, groen
en zand. En deze kleuren zijn be-
slist niet saai. Opvallend waren
ook de prachtig uitgewerkte jacks
in vele materialen.
Het slotnummer was alvast een
voorschot op oud en nieuw. Het
was een waardig slot van een spet-
terende kindermodeshow bij Vis-
ser Mode.
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DL VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. onderwijs u uit tot het bijwonen van de
LEDENVERGADERING. Deze zal gehouden worden maandag 4 oktober in de gemeenschapsruimte
van de basisschool "Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Opening.
Notulen van de vergadering van 5 oktober 1998.
Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge".
Financieel verslag over 1998.
Ingekomen stukken.
Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
Jaarverslag van de ouderraad.
Verkiezing leden van ouderraadsleden (zie onder b).
Bestuurlijke samenwen\jng.
Rondvraag.
Korte pauze.
Inleiding door de heer F. Meijer, directeur van basisschool voor speciaal onderwijs 'Mozaïek' te
Zutphen, over zijn school.
Sluiting.

a - Aftredend en herkiesbaar zijn de dames LM. Heijetok, K.M. Pelgrum en de heer E. Kroesbergen.
b - Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dames G.W. Ehserink, W.E. Bijenhof en H. Vrielink. De ouder-

raad stelt voor in hun plaats de dames W.H.Bloemendal, G.H. Dijkman en A.J.M. Gotink te benoemen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de,Wesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechflJPpersonen namen van tegen-
kandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
G. Krajenbrinkfsecretaris)
p.a. postbus .'̂ H?51 XX Vorden

MAISTIJD:
BOERENJONGENS-VLAAI f 10,00

* * * * *

KNEUSKOEKEN f 3,00
* * * * *

ISVLOERBROOD f 2,7
"""--—-—~~* * *

MAISBROODJES 6 halen 5 BETALE
* * * * *

MAÏSSTOKJE f 1,00
f l '

* * * *

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag tussen 7 en 8 uu,

10 WITTE BOLLEN F 2,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

iieuwstad 30, «251 ArWorden

Telefoon (0575X^1010

Fax (0575) 551086

Expositie
Vanaf zondag 26 september tot en
met 31 oktober aanstaande wordt
er in de Galerie Agnes Raben te
Vorden, een expositie gehouden
van twee Gelderse kunstenaars.
André Ernst exposeert tekeningen
en schilderijen. Van Teja Meurs uit
Tolkamer is er een overzicht te
zien van de ontwikkelingen in
haar werk als edelsmid en vorm-
geefster. De expositie wordt zon-
dag 26 september geopend door
de klassiek zangeres Desir, Verlaan
uit Amsterdam. De openingstijden
van de galerie zijn van donderdag
t/m zondag. Voor informatie kan
men bellen 0575- 551647.
André Ernst volgde schilderlessen
van beeldend kunstenaar Jos Kla-
ver en is verder autodidact. Naast
een drukke praktijk als klassiek
homeopaat en docent in de home-
opathie weet hij steeds tijd vrij te
maken om te schilderen en te te-
kenen. Zijn werken suggereren
vaak herkenbare vormen en pro-
cessen uit de natuur, maar ook ge-
heimzinnige portretten en land-
schappen. Naast verf, potlood en

inkt maakt hij gebruik van midde-
len als teer, olie, lijm en plamuur.
In deze expositie worden een der-
tigtal recente werken getoond.
Teja Meurs volgde de opleiding
voor Goud en Zilversmid aan de
MTS Vakschool te Schoonhoven en
de HKU Hoge School Voor De Kun-
sten te Utrecht. Zij liep stage voor
de vakschool bij Coen Mulder in
Arnhem en voor de HKU bij Ted
Noten en Jullie Mollenhouwer in
Amsterdam. In deze expositie
geeft zij een overzicht van de ont-
wikkelingen in haar werk vanaf
1988 tot heden. Aanleiding voor
haar onderwerpen en sieraden
zijn soms herinneringen, gehei-
men, dingen een plek willen
geven. Naast een aantal collecties
sieraden zijn er ook ontwerpen en
prototypes te zien. Gebruikte ma-
terialen zijn o.a. zilver, rubberla-
tex, roest, hout en steen.

Oriënteringsrit
Lindens feest
De organisatie van de Lindese
voKsfeesten hield zondagmiddag

handels-afzetrterkgebied van
Mrtica-de Vijfsprona
therapeutische leejmrkgemeen-
schap en biobgis^Rynamisch
landbouwbedrijf

Trad'mg
beheert een rinkel in natuur-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdag markt te Vordefc-—

t>e Ifijfsprong
Tradmg

Keoordtveg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Aanbiedingen geldig van 211/m 25/d
trtccoli

500 gra

Als extra service is er een bezorg-
dienst op dinsdag en vrijdag.

Ook verzorgen rij dan groenten- en
fruitabonnementen.

"Bel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

mei kruiden
f Ht 15 per 200 gram

*Boer enk*as extra belegen
nu voor f '&,45 per 500gram

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 1230 uur
woensdag van 00.00 tot 12.30 uw-

en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de markt

bij wijze van spreken als "voor-
proefje" voor de festiviteiten van
komend weekend een orientatier-
it met een lengte van 25 kilometer.
De opkomst voor deze rit was ui-
termate goed. Ruim honderd vol-
wassenen en 25 jeugdige deelne-
mers die een parcours voorgescho-
teld kregen die veelal over zand-
wegen plaats vond. Via Kranen-
burg, Medler, kasteel Ruurlo weer
terug naar het Praothuus in Linde.
De uitslagen waren als volgt: Vol-
wassenen: l Martin ten Have; 2
Mariet Lichtenberg; 3 Derk Nijen-
huis.
Jeugd: l Marieke Tuinman; 2 Liane
ten Have; 3 Esther Tuinman.
Donderdagavond 23 september be-
ginnen de volksfeesten met de op-
voering van het blijspel "Don-
der...Dagen" in de feesttent nabij
de Lindese Molen. Vrijdagavond 24
september staat het vogelschieten
voor heren en de jeugd op het pro-
gramma, alsmede het vogelgooien
voor dames. Zaterdag 25 septem-
ber zijn er de traditionele volks-
spelen met tot slot een dansavond
in de feesttent.

Gespecialiseerd in banden,
velgen, uitlaten etc.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

DfH

Onze prijzen zijn
altijd all in

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.

tel. (0575)
y OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG GEOPEND 462779

Laat uw grafmoauiïTent Vakkundig
schoonmakenfschuren, repareren
of resta
Voor eérrffifblijvepde offetf kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 - 725K^H Vorden
Tel: (0575) 552928, b.g.g. 06-23090793

•»
•
:;••i•
:
:
:
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2000 bezoekers Pompoenenshow Jeugd W Vorden begint
seizoen voortvarend

Martin Spiegelenberg, eigenaar
van de Pompoenerie " Tonda
Pandana", aan de Oude
Zutphenseweg te Vorden, heeft
uit de gehele wereld pompoe-
nenzaden ingezameld. Hij is
daarmee aan het kweken ge-
gaan met als resultaat dat hij
thans over een sortering van
liefst 250 soorten beschikt.

Voor hem een reden om deze mid-

dels een pompoenenshow aan het
publiek te presenteren. En met
succes. Zo'n 2000 bezoekers kwa-
men de afgelopen dagen de collec-
tie bezichtigen. Het publiek kreeg
zelf volop de mogelijkheid om wat
met de pompoenen "te gaan
doen". Bijvoorbeeld hoe je er "trol-
len" van kunt maken. Het enten
van pompoenen e.d.
Voor de kinderen was er een speci-
aal hoekje ingeruimd. Terwijl pa

en ma rustig konden "rondneu-
zen" konden de kinderen poppet-
jes maken uit de kalebas. Tijdens
de show onder meer demonstra-
ties van een mandenvlechter, een
stoelenmatter en bloemschikken.
Een aangezien ook voor de cate-
ring was gezorgd werd het een ge-
zellige en geslaagde pompoenen-
show die volgend jaar september
zeer zeker weer op de agenda ge
plaatst zal worden.

Schoonmaakbedrijf

VinRfe«§traat 12, Gorssel • Overweg 13, Vorden
TelefoonTOSZS) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Wij zoeken nog enkele

erzorgers m/v
in Vorden op dinsdag^ donderdag- en

rïdagavond en zaterdagmorgen.

Voor inlichtingen kunt bellen naar (0575) 55

Hoe kleedt de moderne man
zich bij de overgang naar een
nieuwe eeuw? Minder superso-
nisch, strak en hightech dan
men in de jaren zeventig voor-
spelde, maar wel een stuk com-
fortaber! En om van dat com-
fort te kunnen genieten hoeft
de man van vandaag niet te
wachten tot 'casual friday' of
het weekend, want ook de for-
mele mode draagt lekker weg.

De stoffen zijn veelal glad of van
een soepele, wollige flanel kwali-
teit. Wol, wolmengingen en wol
met elastan (voor een rekbaar ef-
fect) zorgen voor volop draagge-
mak, evenals de slanke maar com-
fortabele belijning. Colberts zijn 3-
of 2 knoops en bij de pantalons is
het tapse model zonder bandplooi
met vleugelzak favoriet. De pijpen
zijn recht, aan de lange kant en
hebben vaak een brede omslag. De
spencer, een geliefd kledingstuk
van veel mannen, wordt het ko-
mende seizoen bij de formele
mode gedragen. Ook de nette pan-
talon met een mooie trui kunnen
voor een geklede outfit doorgaan,
als de combinatie maar trefzeker
is. Zo vervaagt de grens van het for-
mele en kan de man met smaak
en een eigen stijl gemakkelijk een
tussenvorm tussen netjes en spor-
tief creëren. Wilt u zien wat de

vele mogelijkheden zijn, kom dan
een kijkje nemen bij de nieuwe na-
jaag/wintercollectie van Lentfe-
rink mannenmode. Er is volop
keuze in materialen en modellen
en wat kleur betreft wordt het
super overzichtelijk: grijs in al z'n
variaties (en die zijn er absoluut),
natuurlijke tinten, groenen (voor-
al legertinten) en blauwen (diep en
donker) zetten de trend. Ook wat
kleur betreft zien we vervagende
grenzen tussen casual en formeel.
De tinten combineren onderling
makkelijk en een garderobe sa-
menstellen wordt eenvoudiger
dan een e-mailtje versturen.
De casual- en sportieve mode
maakt veel gebruik van grove brei-
sels en fleeces. Truien hebben een
hoge v-hals, een ruime col of een
stoere ritssluiting. De overhemden
zijn uni, vaak in gladde stoffen, of
laten rustige ruiten zien in een
zacht, aangeruwd katoen. Stoere
pantalons hebben cargo zakken,
ingezette kniestukken en ritsen.
Er zijn ook 'nette' 5-pockets van
flanel kwaliteit, die casual juist
een geklede uitstraling geven.
Confused? Een bezoek aan Lentfe-
rink mannenmode, waar U voor
de deur kunt parkeren, zet alles op
overzichtelijke wijze voor u op een
rij. U kunt meteen even verifiëren
of u al millenniumproof bent op
modegebied!

25 jaar Welfare
Woensdag 22 september viert de
Welfare in Vorden haar zilveren ju-
bileum. Deze feestelijke bijeen-
komst heeft plaats in de zaal van
De Wehme.
In 1974 is in Vorden de Welfare van
het Rode Kruis opgericht door me-
vrouw Bosman, toen woonachtig
op het Vaarwerk, met behulp van
de coördinator van de Welfare
Zutphen. De Welfare van nu zal er
wel anders uitzien dan toen, maar
het doel is nog steeds hetzelfde:
namelijk door het organiseren van
activitieten mensen in de gelegen-
heid te stellen om in contact te ko-
men met anderen. De activiteiten
zijn niet het doel, maar het mid-
del. De belangstelling en de moge-
lijkheden van de deelnemers bepa-
len de inhoud en de aard van de
activiteiten.
In Vorden komen de deelnemers
en vrijwilligers elke veertien da-
gen in het Woonzorgcentrum de
Wehme bij elkaar om te handwer-
ken. De data staan altijd in de
agenda van dit blad. Het werk kan
meegenomen worden om verder
af te maken. De deelnemers zijn
mensen uit de Wehme, maar ook
uit het dorp.
Is men niet in staat op eigen gele-
genheid naar de Wehme te ko-
men, dan kunt u tegen een kleine
vergoeding worden opgehaald.
Mensen die aan huis gekluisterd
zijn kunnen materiaal krijgen om
thuis te handwerken. Wordt er een
gezellige middag georganiseerd
dan kan ook voor deze deelnemers
voor vervoer gezorgd worden.

HerfsttochtVRTC
De Vordense Rijwiel- en toerclub
"De Achtkastelenrijders" organi-
seerde zondag de traditionele
Herfsttoertocht. Start en finish bij
"De Herberg". Aan de tocht van 40
kilometer namen in totaal 140 per-
sonen deel. De route liep richting
Zelhem, Halle en de Veldhoek. De
tocht met een lengte van 100 kilo-
meter trok in totaal 160 deelne-
mers. Zij fietsten richting Slangen-
burg, Dinxperlo langs de Duitse
grens en zo weer via de Veldhoek
weer terug naar Vorden.

Het is inmiddels al een goede
traditie geworden bij de voet-
balvereniging Vorden, om zo
aan het begin van het nieuwe
seizoen te starten met allerlei
activiteiten. Allereerst was daar
natuurlijk ons prachtige
9eWim Kuij «toernooi met als
eind winnaar Bayer 04 -Leber-
kussen.

Het weekend erop werd de gehele
Voetbalvereniging uitgenodigd
om een bezoek te brengen aan de
wedstrijd Vitesse - MW in het Gel-
redome, wat een geweldige happe-
ning en wat is het Gelredome een
mooi stadion, een grasmat als een
biljart laken, hier kan alléén maar
goed op gevoetbald worden.

De sfeer die in deze voetbal tempel
aanwezig was bezorgde dan ook
menig Vordenaar kippenvel. Zeker
op het moment toen beide teams
het veld betraden, vooraf gegaan
door een ere haag van pupillen die
de vlaggen van alle deelnemers in
de KPN-telecompetitie droegen.
Dat geeft je als enigszins neutrale
toeschouwers toch net het zetje
om ook luidruchtig te juichen bij
het zien van beide teams.
Het was dan ook deze presentatie
die meteen de toon zette voor het
verdere verloop van de wedstrijd.
Welke door Vitesse met 6-2 werd
gewonnen. De momenten dat er
van dé kant van Vitesse werd ges-
coord werd door menig Vordenaar
met luidruchtig gejuich en ap-
plaus begroet.
De gehele vereniging van de aller
kleinsten tot en met onze trouwe
sponsors hebben een geweldige
avond beleefd. De SBV - Vitesse
heeft de voetbalvereniging Vorden
een onv^etelijke voetbalavond
bezorgd.^H het zal ongetwijfeld
vele sympathisanten uit Vorden
voor de Arnhemse club hebben op-
geleverd. Dan het Voetbalweek-
end, 3,4^^5 September bestemd

voor de D t/m F jeugd. Nu weder-
om gesteund door Slager Jan Ro-
denburg die het e.e.a. voor de in-
wendige mens had mee gegeven.
Ging deze keer de reis met een
grote bus naar Kampeerboederij
"EBBEDINK" in Markelo. Na aan-
komst werden de bedden opge-
maakt en de omgeving enigszins
door de jongens verkend. Onze
Jeugd Voetbal Trainers (}VT-ers) op-
geleid door de KNVB. Hadden voor
de vrijdagavond een verrassing
tocht in het bos uitgezet, mannen
met witte pakken (waar heb ik dat
al eens eerder gehoord) moesten
worden gelokaliseerd en er moes-
ten allerlei voetbal vragen worden
beantwoord.

Onze JVT-ers onderleiding van de
A- trainer hadden voor dit voetbal-
weekend het Thema "HOE GROOT
WIL JE WORDEN " vertaald in een
activiteiten Programma waarin al-
lerlei trainingsvormen voor de
deelnemers in verwerkt waren. Vol
overgave werd er dan ook getraind
en werd er gevoetbald in de spel-
vorm o.a. 4:4. Gedwongen door het
prachtige zomer weer werd 's mid-
dags het Zwembad van Markelo
bezocht. Zaterdagavond stond er
een wel zeer grote voetbal wed-
strijd op het programma, namelijk
alle voetballers tegen de leiding,
welke in het voordeel van de jon-
gens werd beslist. Deze uitslag le-
verde de gelegenheids scheids-
rechter een nat pak op. Tenslotte
zorgde een heuse DISCO voor het
einde van zaterdag.
Voor zondag morgen hadden de
JVT-ers wel een heel bijzondere
zeskamp bedacht met ongetwij-
feld als hoogte punt het z.g. Buik-
glijden. Prachtig, zelfs de leiders
scoorden menig Full Poule. Ten-
slotte werden de jongens zondag-
middag op het Voetbalveld weer
verenigd met hun ouders en kon
er worden terug gekeken naar een
prachtig actief voetbalweekend.

Een bijzondere tentoonstelling:

'Kinderen zien Vorden1

Men zegt dat kinderen, wan-
neer ze eenmaal in groep 3 of 4
van de basisschool zitten, bij
het tekenen al snel hun creati-
viteit en spontaniteit verliezen
door het strakkere leerpatroon
dat vanaf deze klassen moet
worden nagestreefd. Dat is in
het verleden misschien het
geval geweest. Maar wie wan-
delt over de tentoonstelling
'Kinderen zien Vorden1 die op
dit moment in de Openbare Bi-
bliotheek wordt gehouden, ont-
dekt dat deze mening moet
worden herzien. Deze tentoon-
stelling waarin rond 500 teke-
ningen van leerlingen van de
Vordense basisscholen worden
getoond, geeft een kleurig,
sprankelend en soms ook ont-
roerend beeld van ons dorp.
Een expositie die zeer de moei-
te waard is.

Kinderen tekenen zoals ze zijn.
Kinderen van deze tijd zijn opener
en vrijer dan die van bijvoorbeeld
zo'n dertig of veertig jaar geleden.
Dat is ook duidelijk merkbaar in
de stijl van tekenen. De tentoon-
stelling geeft in drie delen aan-
dacht aan alle tekeningen. De eer-
ste groep bestaat uit de tekenin-
gen die in kleur of in zwart/wit in
het boek Vorden '99' zijn geplaatst.
Deze tekeningen zijn in een royale
lijst gezet en vormen het centrale
element van de expositie. Daar-
naast is een tweede selectie ge-
maakt van tekeningen die op kar-
ton zijn geplakt en zijn ingedeeld
in diverse onderwerpen als kaste-
len en kerken, de natuur, sport

,'mijn liefste plekje' enzovoort. De
derde presentatie is verzorgd in
zichtmappen waarbij zoveel moge-
lijk is gezorgd voor een selectie
naar rubriek zoals deze ook in de
uitgave Vorden '99' is gevolgd. Al
met al een zeer omvangrijk werk-
stuk dat de medewerksters van de
bibliotheek kennelijk met veel ple-
zier hebben gerealiseerd.
Een rondgang langs de tekeningen
geeft verrassende, vaak kunstzin-
nige en soms ontroerende impres-
sies van kinderen op Jiun omge-
ving. Populair zijn 'de Reuzeneik'
en de Dikke Boom van den Bramel
en de Dorpskerk die ook op het
omslag van Vorden '99' is ver-
werkt. Bij 'mijn liefste plekje' wor-
den o.a. genoemd 'mijn slaapka-
mer' met een behang dat met en-
gelengeduld bijna bladvullend is
uitgebeeld, 'de rontonde' en het
fietspad langs de Vordense weg.
Aandoenlijk is het bijschrift bij
een foto van een woning: 'mijn lief-
ste plekje is het huis van opa en
oma en ik hoop dat ze nog lang te
leven hebben'.

Opvallend is ook het perspectief
waarin onderwerpen worden uit-
gebeeld en het originele kleurge-
bruik. De conclusie mag zijn dat
kinderen van het jaar 1999 leven
in een ontspannen wereld waarin
ze zich spontaan kunnen uiten.
Deze honderden tekeningen van
Vordense kinderen bewijzen dat.
De tentoonstelling 'Kinderen zien
Vorden' is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek
en is nog te zien tot 15 oktober
1999.
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EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Gemotiveerde
medewerkers (m/v)

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé arbeids-
bemiddelaar in Oost-Nederland, zowel in de agrarische
sector als daarbuiten. Andere sectoren waarin wij werkzaam
zijn: cultuurtechniek, grond-, weg- en waterbouw, loon- en
grondverzetbedrijven en de hovenierssector.

Voor onze bedrijvensector zoeken wij gemotiveerde
medewerkers die van aanpakken weten. Wij hebben diverse
fulltime vacatures, maar ook parttimers kunnen aan de slag!

>- ^^
Voor enkele rundvee- en varkenshouderijbedrijven zoeken
wij medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden.
Voor de vacatures geldt dat je beschikt over een LAS- of
MAS-opleiding. Enige ervaring is een pré.

Gemotiveerd voor een goed betaalde en afwisse-
lende baan? Bel dan tussen 9.00 en 17.30 uur

voor meer informatie 0900 - 9896 en vraag
naar regiokantoor Vorden of Lichtenvoorde.

'arisjche/
BedrijFsverzorging
Oost-Nederland

oor
veryaardgen

va

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen^wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

Nieuv^fetad 30,7251 AH Vorder
Telefoon (0575) 551010

Fax(0575) 551086

GEZOCHT
Wegens sterke uitbreiding werkzaamheden
10 taiien KREATIEVE DUIZENDPOTEN m/v

AMBIANCE

MIMESPELERS
OPERATORS BIJ ZEPPELINS
BEGELEIDERS ZESKAMPEN
CLOWNS
HOSTESSEN
ZWARTE PIETEN
ANIMATIESPELERS
KINDEROPVANG - BEGELEIDERS
MANUSJES VAN ALLES

BEGELEIDERS SPELATTRAKTIES
OPERATORS KLIMMUUR
HORECAMENSEN
KERSTKABOUTERS
STELTENLOPERS
CHAUFFEURS
PRESENTATOREN
DECORATEURS
ARTIESTEN

WERKSTER (voor de schoonmaak een paar uur
IEMAND VOOR DE OP- EN AFBOUW ZATERDAG/ZONDAG (Erg vroeg en erg laat, evt ook
door de week)v

OF MENSE

WIJ BIEDEN:
oproepbaan
in het hele land
in een leuk team
een feestelijke omgeving

GEZOCHT
ORGANISATOR/RELATIEBE
of iemand die daartoe wil worden opge

E WILLEN WORDEN OPGELEID (vanaf 17 jaar)

gevarieerde werkzaamheden
'p alle dagen van de week

interne opleidingen
goede betaling

EERDER/MEEWERKEND TEAMLID (m/v)

era feesten:
Vanaf 19 jaar in bezit van rijbewijs en a
- organisatie van promotie-aktiviteiten e

meedraaien op lokatie;
- onderhouden en uitbreiden kontakten met klanten;
- op- en afbouw;
voor 24 uur per week met volop kansen op meer (werk en uren).
Je moet wel een beetje gek zijn of beroepsidioot willen worden.

WIJKEDEN:
leuke werkomgeving
goede arbeidsvoorwaarden
onregelmatig werk

gevarieerd werk
show-business
een georganiseerd gekkenhuis

Bel voor meer informatie, of stuur een leuk briefje met c.v. naar: Evenementenburo Ambiance,
t.a.v. Gea Zieverink, Industriepark 6, 7021 BL Zelhem, 0314 - 625109.

Klompenfabriek Museum

Sueters
Heeft kwaliteit, zeer goede service
en messcherpe prijzen!
Klompen al vanaf f prikkie,- M
Klompschoenen diverse merken f buitenkansje,- ™
Laarzen, alle soorten fwinstpakker,-
Werkschoenen f treffers,- ^_^_^^
Verder slippers, werkkleding, régenkleping etc.

/ 't Past als bast ƒ M
U kunt onsjoek dinsdags op de Veemarkt
in Doetinchem vinden.

Goede kwaliteit tegen
ongelooflijke lage prijzen

Kom, kijk en overtuig uzelf. /U bent van harte welkom.
Vrijdags gesloten tot M.aó^^uur. Verder alle dagen
open, ook 's avonds tot 19.0Clutnr-
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

Internet www.sueters.nl

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdaavan 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00 .̂00 uur.

T(ÉGELÉANDEL
mullcr-uofdcn bv

plavuizen - natuursteen
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575

andtegels - sanitair
industrieterrein)

Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud
wordt é

ERVICE
IÖÖOÖ£Ï8!S«!*( OJKMO

verkoop & verhuur van installaties, onderhouds contracten
voor bedrijf en particulier, aangesloten bij EGF verhuur-

organisatie. Erkend waat borginstailateur

Tel.: 0575.461285

'99
De laatstét modeshows bij Duthler vóór het
nieuwe /millennium! Het nieuwe seizoen
brengt/u volop nieuws in onze herfst- en win-
tentollectie. Van 25 september t/m 2 oktober
\aten wij u weer genieten tijdens een gezellig
uurtje modeshow in onze winkel.
's-Morgens om 10.00 uur en 's-middags om
14.30 uur ziet u, onder het genot van een
kopje koffie, een greep uit de eigentijdse en
verrassende collectie van Duthler-mode
Zutphen. (Maandag 27 september géén show).
Wij verheugen ons op uw komst!

mode
z u t p h

Troelstralaan>9e^37(0575) 52 60 80
Ziekenhuis ruöc^toven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Lestari Doetinchem viert jubileum Sportcafé

Sportschool voor ouderen
Dat een drempelvrees bij oude-
ren tot het verleden behoort,
werd duidelijk bij de zeer ge-
slaagde receptie ter ere van het
tien jarig bestaan van sport-
school Lestari in Doetinchem.

Op 9 september 1989 opende de
toen nog 66 jarige Artini Lestari
(Tine) in samenwerking met haar
echtgenoot, Dick Schilder, destijds
nog 63 jaar, sportleraar van be-
roep, haar sportschool. Een zeer te
vreden echtpaar -thans 76 en 73
"lentes" jong, die zich opperbest
thuis voelen met de negentig cur-
sisten, die hun vrienden en vrien-
dinnen zijn geworden.
Een fysio fitness centrum met een
bijzondere aanpak, dus een sterke
uitstraling gericht op positiefden-
ken en oefenen. Een ongedwongen
sfeer waar alles kan, maar niets
moet of hoeft. Belangrijk is zich-
zelf te overwinnen, zichzelf te ken-
nen en doelbewust bezig te zijn
door in beweging te blijven. Een
doelgroep voor uitsluitend oude
ren? Wat heet oud? Men is zo oud
als men zich voelt of denkt te zijn.
Het is juist belangrijk dat men
niet negatief, maar positief leert
denken en juist dat laatste, is in
het fysio fitness programma sterk
aanwezig. Lestari fysio fitness is
uniek. " We waren in 1989 de eer-
ste en enige die alleen en uitslui-
tend een fysio fitness programma
voor ouderen presenteerden. Toen
nog vanaf 50 jarige leeftijd en
ouder, maar al heel spoedig kre
gen wij het verzoek," zegt Tine, "
om de aanmeldingsleeftijd naar
35 jaar te verlagen."
Vooral de structuur en geest die er
heerst heeft een sterk sociaal ka-
rakter, Men kent en spreekt elkaar
aan bij de voornamen. Geen over-
dreven benaderingen of afstande
lijk gedoe, maar ochtend-, middag-
en avondclubs waar men elkaar
kent. Kortom, een vriendelijk ge-
zelschap met een groot gevoel
voor humor. Maar wel serieus oe
fenen, in beweging zijn en blijven.
De voorgeschreven oefeningen
correct uitvoeren ment de juiste
in- en uit ademhalingstechniek.
Niets hoeft of moet, er bestaat
geen naijver of een " zonodige "

prestatiedrang. " Ons doel is ge
richt', vervolgt Tine," op de cursist
die bewust moet zijn van de talrijk
bestaande mogelijkheden voor het
lichaam." Juist de bewegingsleer
en de talrijke mogelijkheden die
daarvoor zijn, is heel belangrijk.
Daarom wordt veel aandacht gege
ven aan de zogenaamde warming-
up, de voorbereidende oefeningen
om het lichaam op de juiste tem-
peratuur te brengen, die in klassi-
kaal verband wordt gedaan. Er zijn
afzonderlijke ochtend-, middag en
avondclubs voor dames, hgjen en
gemengde clubs. De ope^Jgsda-
gen zijn dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdagen op speciale tij-
den. Voor informatie en aanmel-
dingen uitsluitend op de dinsda-
gen en donderdagen. Les^^Fysio
Fitness kent geen contracten of
schriftelijk vastgelegde cursus-
overeenkomsten, maar werkt op
normen en waarden, overeengeko-
men afspraken en het gentlemen
agreement. Belangstellenden kun-
nen dan ook een kijkje komen

nemen en zich overtuigen van de
wekwijze en sfeer die er heerst. Op
de vraag wat de gemiddelde leef-
tijden van de cursisten zijn, geeft
Dick de volgende informatie." Een
bepaald aantal ligt vanaf 35 t/m 45
jaar, daarbij vanzelf het meren-
deel vanaf 50 naar 60/65 en ouder.
Er zij ook 80 plussers" zegt Dick vol
trots," dat zijn drie dames en een
heer, alle vier actieve hoogbejaar-
den!" Lestari fysio fitness doet oom
niet mee aan herzieningen of jaar-
lijkse cursusgeld verhogingen.
Vanaf de eerste dag van de ope
ning tot op heden, thans 10 jaren
verder, f 105,00 per 3 maanden.
Ook het kopje koffie of thee is ge
bleven op f 1,50. Tine en Dick zijn
daar trots op en gaan uit van het
standpunt, dat wanneer alles be
taald kan worden wat ook moet
dan zijn ze tevreden. Mooi als er
iets voor henzelf van kan overblij-
ven, maar dat is vrijwel niet denk-
baar met die 17,5 % BTW ieder
kwartaal. " Wij zijn met gezond-
heid en welzijn van ouderen bezig:

; zegt Dick," Het is redelijk wan-
neer die BTW 6% zou zijn. Maar
men praat al over een verhoging
naar 19 % en we weten dan niet
hoe het verder moet gaan." God-
dank behoeven we er niet van te
leven", vervolgt Tine, " komt tijd,
komt raad. We zien dan wel verder
want positief denken kan moge
lijk ook een oplossing zij n voor
een toekomstig gesprek met de In-
spectie van Belastingen,"

Het wakend oog ban Tine en Dick
tijden^l oefeningen, links en
rechts^^rigerend aan het adres
van sommige grootmoeders.
Soms houden ze de toestellen wat
te lang bezet met levendige con-
versatw^)ber hun kleinkinderen,
Dat zq^^olgens hun- de mooiste
en knapste kleinkinderen van de
wereld, Daar zijn Tine en Dick het
volkomen mee eens, immers zij
hebben zelf de mooiste kleinkin-
deren. Dat laatst blijft onder de Le
stari fysio fitness cursisten uiter-
aard discutabel.

De bekende en altijd sympathieke
oud-voetballer en inmiddels bij
het Duitse Schalkc '04 werkzame
René Eijkelkamp, de momenteel
veelbesproken Ital iaanse trainer
Massimo Morales van De Graai1

schap en vaste basisspeler O l a f l . i n
denbergh, eveneens van De Graaf-
schap zijn op maandagavond 27
september te gast in het Sportcafé
van de voetbalveivniging Ruurlo.

In het kader van het 25-jang be-
staan van clubblad DeHazewind
van voetbalvereniging Ruurlo
heeft de redaktie van De Haze-
wind in samenwerking met de
sportredaktie van het Gelders Dag-
blad op maandagavond 27 septem-
ber om 20.00 uur in het clublokaal
van de voetbalvereniging Ruurlo
op sportpark 't Rikkelder dit Sport-
café georganiseerd, waarbij een
ieder van harte welkom is en gra-
tis toegang heeft. Vanuit de voet-
balvereniging Ruurlo zal trainer
Ary Klein Gunnewiek uit Eibergen
in het Sportcafé aanwezig zijn
evenals Ap Ruesink uit Ruurlo die
als sponsor zowel in de amateur-
sport als bij betaald voetbalorgani-
saties zoals De Graafschap en FC
Twente actief is. Naast sponsor is
Ap Ruesink ook voorzitter van de
businessclub van De Graafschap
en zeer betrokken bij de ontwikke
lingen binnen de voetbalvereni-
ging Ruurlo. Verder is de bekende
Ruurlose triatleet Harry Ruumpol
uitgenodigd in het Sportcafé dat
verder muzikaal ondersteund /al
worden door Erik Hagelstein. Mid-
dels interviews die verzorgt /uilen
worden door de sportverslaggevers
Toni van den Berg en Henny Hag-
geman van het Gelders Dagblad
/uilen de gasten onder meer naar
hun mening worden gevraagd
over de verwachtingen van het Ne
derlands Elftal tijdens het aan-
staande Euro 2000 voetbaltoer-
nooi in Nederland en België. Maar
ook actuele voetbal/aken zullen
de revue passeren. De presentatie
van het Sportcafé is in handen van
algemeen journalist Erik Hagel-
stein van het Gelders Dagblad. Het
Sportcafé is maandagavond 27 sep-
tember gratis toegankelijk voor
het publiek en is absoluut niet al-
leen bedoeld voor leden van de
voetbalvereniging Ruurlo. Een
ieder is namelijk van harte wel-
kom.

Ruitersportzaak Sueters opent deuren:

Opening op 29 september

Op de foto Chiva, Lindy en Loes die de ruitersportzaak aan de Spalstraat in Hengelo gaan runnen.

"Het is allemaal haar schuld",
lacht Hetty Sueters terwijl ze
haar dochter Chiva aanwijst.
Hetty Sueters is de eigenaresse
van Ruitersportzaak Sueters.

Woensdag 29 september wordt
deze winkel - die gevestigd is in
het voormalige pand van ac-
countantskantoor Westerveld
& Vossers aan de Spalstraat 23

in Hengelo - geopend. Dochter
Chiva was als kind al helemaal
verzot op paarden en ook bij
moeder Hetty Sueters heeft het
paardenvirus inmiddels toege-

slagen. "We hebben als het
ware van onze hobby ons werk
gemaakt".

Veel zullen we Hetty Sueters ech-
ter niet zien in de ruitersportzaak
aan de Spalstraat in Hengelo. De
winkel wordt namelijk gerund
door dochter Chiva, Lindy en Loes.
Hetty Sueters houdt zich zogezegd
op de achtergrond. Daar heeft ze
ook alle reden toe, want thuis aan
de Tentendijk heeft ze de handen
vol aan de verzorging van haar
paarden. "Wij zijn altijd al met rui-
tersport bezig geweest", zegt doch-
ter Chiva Sueters. "Deze winkel is
dan ook een heel logische stap.
Daar komt nog bij dat er in deze
regio heel weinig ruitersportza-
ken zijn. Voor een goed zadel, kle-
ding of andere accessoires moetje
al snel een veertig kilometer rij-
den. Verder vind ik dat een ruiter-
sportzaak ook niet misstaat in dit
dorp. Hengelo is namelijk een echt
paardendorp door de vele keurin-
gen die hier jaarlijks worden ge
houden".

De ruitersportzaak aan de Spal-
straat heeft een oppervlakte van
160 vierkante meter en biedt een
breed assortiment dressuur- en
springzadels van gerenommeerde
merken als Passier, Kieffer en
Rocky. "Maar we hebben natuur-
lijk ook behendigheidszadels voor
ruiters en amazones die net be-
gonnen zijn met paardrijden",
legt Chiva Sueters uit. Ook op het
gebied van kleding heeft Sueters
de betere merken in huis zoals

Horka, Kentucky, Cavallo en Borso
d'Este. "Ruiters en amazones kun-
nen hier terecht voor het complete
assortiment. De mensen moeten
maar gewoon komen kijken", no-
digt Chiva Sueters het publiek uit.
Woensdag 29 september vindt de
opening plaats van de Hengelose
ruitersportzaak. Tijdens deze dag
kan iedereen een kijkje komen in
de winkel aan de Spalstraat. Om er
voor te zorgen dat niemand de
opening van Ruitersportzaak Su-
eters over het hoofd ziet, loopt er
op deze dag een heuse dorpsom-
roeper door Hengelo die op geheel
eigen wijze de opening van de
nieuwe winkel bij het winkelende
publiek onder de aandacht brengt.

Tijdens de openingsdag wordt er 's
middags een modeshow gehou-
den waarbij de ruitersportkleding
centraal zal staan. Verder is er in
de winkel een karikatuurtekenaar
aanwezig. Ook aan de allerklein-
sten is gedacht. Zij kunnen op 29
september een ritje op een pony
maken.

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Bouw aan je toekomst!

.

Nu solliciteren bij de Dijkman Bouwgroep

kan bepalend zijn voor je toekomst

Dijkman Bouwgroep is een midden-groot bedrijf met vestigingen in Vorden en Warnsveld.

Veel opdrachtgevers hebben reeds gekozen voor één van de drie vestigingen van Dijkman

Bouwgroep.

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld BV met 50 personeelsleden heeft een heel breed scala aan

opdrachten van verbouw, aanbouw tot de bouw van een kantoorpand, garagebedrijven, luxe

woningbouw en landhuizen. Dus voor elke vakman, met liefde voor het vak, wat wils.

Bouwbedrijf Rondeel Vorden BV begeeft zich met 10 personeelsleden op wat kleinere schaal

op veel aspecten van de bouw, zoals reparaties, verbouw, onderhoud, industrie, kleinschalige

woningbouw en winkelverbouw.

Bouw bedrijf Groot Roessink Vorden BV met 5 personeelsleden voelt zicl^ds een vis in het

water in het HBfengebied voor verschillende beheerders, boerderijverbou^Pok onderhoud

en verbouw en eeivenkele keer een klein nieuwbouwproject.

Als jouw toeWmst m de bouw ligt, dan is één van deze bedrijven een prnW^elegenheid om

jouw vakbekwaamheid tentoon te spreiden. Binnen ons bedrijf zijn er goede doorgroeimoge-

lijkheden. Wij geven je de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. We hebben opgeleide leer-

meesters en beschikken op dit moment over een leerlingbouwplaats met 8 leerlingen. Ook

een prachtproject om het vak te leren.

Dijkman Bouwgroep zoekt:

Vakbekwame Timmerlieden

Vakbekwame Metselaars

i - Voorman Timmeren

Meewerkend uitvoerder

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandia>tea_die-dénken door hun instelling en vakmanschap voor één van

deze functies in aanmerking te komen, verzoeken wij contact met ons bedrijf op te nemen.

Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan de heer J. Klein Lenderink, bedrijfsleider.

Dijkman Bouwgroep
3 namen, één organisatie

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld BV Bouwbedrijf Rondeel Vorden BV Bouwbedrijf Groot Roessink Vorden BV -

NV O E
Dijkman Bouwgroep • Lage Weide 29 • 7231 NN Warnsveld • Telefoon (0575) 52 25 77 • Telefax (0575) 52 10 20



Soms is de ander...
definitief weg

ROUW
VERLIEjé-
\VERWER-

KINi
In bnze maatschappij is de

dooi ten ptïvé-aantffelegen-
heid.Men moet individueel
het verdriet verwerlen, ook

als men Weinig familie of goe-
de kennissen heef». Gevolg:
weinig eien, slecnt slapen.

MioeilijkViaii iet* anders
kunnenwenkf n, zich
neerslacntigl'oelen,

schuldgewelem, en/.
Men slui\*ich al.

I .even is dan een hel.

Welke keuken past 't beste
bij mijn woonwensen?

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

NATIONAAD
/FONDS

GEESTELIJKE
VOLKS-

GEZONDHEID
«bu»5103,350SJCUti
THH.Mm ( I W O ) '".11 11 97

Vraag 't gewoon aan BeuwCenter HCI. In onze showroo
vindt u nagenoeg onbegrensde mogelijkheden en nieuw
ideeën. Van classic tot modern, van nostalgisch tot Italiaa
design. Onze adviseurs geven u graag deskundig advies.

Kijk, kies en kombineer, BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCentenHCI
Bm'wCenter HCI Hengelo GId. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl

Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
ïuwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond liOO - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.

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

Is uw drukwerk vat&rk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

TROUWEN IN STIJL 2000?

De komende maanden

presenteren wij in onze

winkel en op diverse

lokaties de nieuwste

collecties 2000 van

bekende {opmerken als

o.a. Amanda Wyatt Bridal

Wear uit ingeland.

BRUIDSSHOW: 25 september
Belfrum, Restaurant Spilman
Shows om tö.OO, 12.00 en 14.00 uur
fntree ƒ 7,50 (s.v.p. reserveren)

26 september Arnhem Mercuur Postiljon Hotel
24 oktober Bathmen Restaurant Boode
31 oktober Vrogender Restaurant Fox-Wolterink
22 november Zelhem Restaurant Witte Paard

BRIRUM Mr. Nelissenitraat 23 Iel. 0544 - 481222

Spmning

De swingende lessen vin-
den plaats in groepsver-
band en op muziek. Onze
instructeurs zijn speciaal
hiervooiiopgelei
Reebok. Doe mee met een
proefles want voor je het
weet ben je,45 minuten
verder en heb je 800 calo-
rieën virbrand!

Indoor Sport Vorden
Overweg 16

Vanaf 20 Sept.
2 open weken

Bel voor een proef
les 0575.553433

3995

BR/AM^TAJ^IS
J E/A |f S
alle Spoten, diverse lengte's

Ziekenhuis ri. De Stoven /
rotonde rechts / 2e str. links

TonnyJufriëris

Verft

DE VENTERKAMP 7, 7:

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

aanhangwagens

LO TEL/FAX (0573) 45 11 61
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