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Arjan Mombarg naar EK Skeeleren
Na een onhandige manouvre
met de tractor loopt hij nog wat
ongemakkelijk. De 27-jarige
veehouder uit Vorden heeft niet
veel tijd om er bij stil te staan
nu hij definitief is geselecteerd
voor de Nederlandse ploeg, die
eind augustus deel gaat nemen
aan de Europese Kampioen-
schappen Skeeleren in België.

Mombarg vindt het terecht dat hij
is uitverkozen, maar hij zat toch
nog een beetje in spanning. De
laatste wedstrijd in Otterlo moest
hij er af en daarmee maak je
natuurlijk geen beste beurt bij de
bondscoach.Hij maakt echter een
sterk seizoen door, dus men kon
eigenlijk niet om hem heen. Over
zijn rol tijdens de wedstrijden is
nog niets bekend. Mombarg komt
in ieder geval uit op de marathon

en hij staat bekend om zijn sterke
eindsprint. Ook bij de kortere
afstanden zal hij van de partij zijn.
Hoewel Mombarg vorig seizoen bij
de B-rijders met groot verschil het
eindsklassement won, had hij niet
verwacht dat het dit seizoen zo
goed zou gaan.Volgens hem zit de
verklaring in de extra trainingsar-
beid, de deskundige begeiding en
de professionele opzet van de
ploeg, die op dit moment uit 4
man bestaat. Een uitgekiend trai-
ningsprogramma, goed materiaal,
goede voeding zijn allemaal
onontbeerlijk als je op het hoogste
nivo wilt acteren. Mombarg is ook
zeer tevreden met de mogelijkhe-
den, die Indoor Sport Vorden hem
en de andere ploegleden biedt en
de begeleiding door fysiotherapeu-
te Marga Leerkes. Uiteraard pres-
teer je in eerste instantie voor

jezelf, maar het geeft je een goed
gevoel als je voor je begeleiders en
de beide sponsors Ecotrans en
Free-wheel wat terug kunt doen.
Ook zonder het enthousiasme en
de steun van zijn directe omgeving
zou het allemaal een stuk moeilij-
ker zijn.volgens het Vordense skee-
lertalent. Op zich vindt hij het ook
wel bijzonder dat iemand uit de
Achterhoek deel uitmaakt van de
Nederlandse ploeg. Hij is hier best
trots op.

Derde plaats
Tijdens het Open Nederlands Kam-
pioenschap Skeeleren over 100
km. in Barthlehiem heeft Arjan
Mombarg het afgelopen weekend
een uistekende prestatie geleverd.
Mombarg ging als derde Nederlan-
der over de finish. Dit leverde hem
een 5e plaats in de eindrangschik-

king op. Erik Hulzebosch won de
wedstrijd over 4 rondes van 24
kilometer, die de eerste helft door
slagregens en harde wind werd
geteisterd. In de derde ronde had
Mombarg het even moeilijk, maar
hij herstelde zich snel. Uiteindelijk
maakte hij deel uit van een kop-
groep van 9 man, waaruit met nog
een twintigtal kilometers te gaan
de Fransen Loy en Boulard en Erik
Hulzebosch wisten te ontsnappen.
De sprint van de kopgroep werd
gewonnen door Andre Klompma-
ker, direct gevolgd door Mombarg.
De rijder uit de ploeg van Eco-
trans/Free-wheel was zeer tevre-
den met zijn 5e plaats. Hij had
nauwelijks hinder ondervonden
van zijn rugblessure en dankzij de
speciale lagers, die hij had gemon-
teerd was het materiaal ondanks
de regen heel gebleven.

Slagerij Rodenburg concentreert zich op slachten en verwerken van vlees:

Familie Rodenburg sluit winkel
Slagerij Rodenburg aan de
Dorpsstraat 32 in Vorden sluit
op zaterdag 4 september de
winkel. Rodenburg gaat zich
vanaf die datum helemaal rich-
ten op het slachten en verwer-
ken van het vlees.

Slagerij Rodenburg had in feite
een luxe-probleem. Te veel werk
en te veel uren", aldus Jan en Nel
rodenburg. "Een werkweek van
tachtig uur was de afgelopen twee
jaar meer regel dan uitzondering".
Om van die urendruk af te komen
heeft slagerij Rodenburg besloten
om de winkel dicht te doen en

zich helemaal te i
slachten en verwerk'
vlees.

op het
van het

"De afgelopen periode hebben we
enkele goede gesprekken gevoerd
met Dick en Hetty Vtonnan. We
gaan met hun een s^Jt van sa-
menwerkingsverband aan waarbij
bij Vlogman de nadruk komt te
liggen op de winkel en bij ons op
het verwerkingsgebied'', aldus Jan
en Nel Rodenburg.
Simpel gezegt nu 2 slagers, 2 win-
kels en twee productieruimtes,
dan 2 slagers, l winkel en l pro-
ductieruimte.

"Met de levering van vlees aan ho-
recazaken, de huisslachtingen,
grote barbecuepartijen en het ver-
zorgen van kerstpakketten gaan
wij gewoon door", aldus Jan en Nel
Rodenburg. "Als één van de weini-
ge nog zelf-slachtende slagers van
Nederland zijn wij ervan over-
tuigd dat wij onze klanten een
goed en vertrouwd stukje kwali-
teit kunnen leveren, omdat wij
precies weten wie onze leveran-
ciers zijn".
Samen met Dick en Hetty
Vlogman zien Jan en Nel
Rodenburg de toekomst vol ver-
trouwen tegemoet.

Luxe editie *Vorden '99'
Vorden "99* is in productie bij
de drukker! Dat wil zeggen dat
de redactie en de schrijvers hun
aandeel hebben geleverd in de
vorm van een groot aantal arti-
kelen over het leven in ons dorp
aan het eind van de eeuw.

Artikelen over oude tradities die
nu nog in ere worden gehouden.
Over de manier waarop we nu
wonen en bouwen. Hoe het staat
met het verkeer en het toerisme.
Hoe de winkelstand, de industrie
en de agrarische sector het in Vor-
den doen. Hoe kinderen nu hun
schooltijd beleven en wat de kerk
nog betekent in het leven van de
moderne (Vordense) mens. Een
artikel over welzijn in deze tijd en
een dag uit het leven van een huis-
arts in onze gemeente plus een
voorzichtig antwoord op de vraag
hoe gezond we in Vorden zijn. Een
bijdrage over hoe belangrijk de
sport is voor de bewoners van Vor-
den. En de betekenis van het land-
schap om ons heen. En hoe betrok-
ken we zijn bij de cultuur.
Tussen die artikelen door zijn bij-
dragen opgenomen van Vordena-
ren die spontaan hebben gere
ageerd op de oproep mee te wer-
ken aan dit boek. Dat gebeurde in
de vorm van gedichten en foto's,
opinies en het invullen van enquê-
teformulieren. En ook de mede
werking van de jeugd was belang-

rijk; uit bijna 500 tekeningen over
'mijn liefste plekje' kozen we een
aantal dat voor een deel in kleur
in het boek is opgenomen. Al deze
elementen zijn nu samengevoegd
in een boek van 120 pagina's groot
formaat en door alle artikelen
heen zijn meer dan 150 foto's
opgenomen voor een deel in kleur
gedrukt. Ze zijn speciaal door twee
Vordense amateurfotografen voor
dit boek gemaakt en brengen het
leven in beeld van ons dorp in het
jaar 1999. Met een zucht van ver-
lichting dat dit omvangrijke werk
klaar was heeft de vormgever en
eindredacteur het geheel nu in
productie gegeven bij Drukkerij
Weevers en het ziet er naar uit dat
Vorden '99' volgens planning in
september zal verschijnen. Een
unieke uitgave die dus kort voor-
dat deze eeuw en dit millennium
ten einde loopt, zal verschijnen als
een 'kleurrijk portret van een dorp
op de grens van twee eeuwen'. Wie
bij Boekhandel Bruna of de open-
bare bibliotheek al heeft ingete-
kend kan het boek na verschijnen
ophalen voor de prijs van f 24.50.
Nieuwe bestellingen worden geno-
teerd voor f 29.50.

Een luxe uitgave
Naast deze gewone editie, die is
voorzien van een stevig kartonnen
omslag, zal er ook een luxer uitge-
voerde editie verschijnen. Die

krijgt een stevige linnen band met
goudstempel en wordt genum-
merd van l tot 75. De reden is dui-
delijk: zo'n boek wil je graag vele
jaren bewaren en is ook voor de
komende generatie van belang
omdat het laat zien hoe ouders en
grootouders in 1999 leefden in het
dorp Vorden. In een duurzame lin-
nen band blijft dit boek nog beter
bewaard. Een bijzonder element is
ook dat in het boek een lijst is afge-
drukt van de namen van de inte-
kenaren op deze luxe editie. Op
die manier krijgt het boek zelfs
een bibliofiele waarde omdat er
slechts een klein aantal exempla-
ren zo is uitgevoerd. Op dit
moment zijn 56 ex. van deze spe-
ciale editie besteld. Het bestuur
van de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek', de uitgever
van Vorden '99', hoopt dat er ook
voor de resterende 19 ex. nog
bestellers zullen komen. Deze luxe
editie kost f 75.00 en een deel van
deze prijs wordt besteed om de
kostprijs van deze uitgave te dek-
ken. Als u belangstelling hebt voor
deze bijzondere uitgave: u kunt
nog intekenen op een van de reste-
rende 19 ex. Als u dat kunt beslis-
sen voor l september a.s. wordt uw
naam nog vermeld in de lijst van
intekenaren. Informatie over deze
mogelijkheid kunt u telefonisch
verkrijgen onder de nummers 55
19 28 of 55 18 13.

De Vijfsprong
Als de VVV volgend jaar opnieuw
plannen heeft om rondleidingen
op "De Vijfsprong" in haar zomer-
proerramma op te nemen dan wil
m^Maar op het biologisch- dyna-
miOTi bedrijf gaarne medewer-
king aan verlenen.
De deze week gehouden en tevens
laatste rondleiding trok 35 perso-
nen. "Je merkt gewoon dat de toe-

geinteresseerd is op welke
p dit bedrijf gewerkt wordt.

We hebben eerst een half uurtje
uitgetrokken en verteld over de
wijze waarop hier zuivelproduk-
ten worden gemaakt, hoe de tuin-
bouw plaats vindt e.d. Daarna kon-
den de bezoekers zelf zien hoe een
en ander in de praktijk werkt",
aldus Derk Klein Bramel van "De
Vijfsprong".

Introductielessen
judo in Vorden
De komende weken verzorgt judo-
leraar Robert Hek in Vorden weer
diverse judo-kennismakingslessen
voor jongens en meisjes vanaf 5
jaar.
Judo is de ideale sport voor kinde-
ren met haar stoeivormen, logi-
sche technieken, tuimel- en buitel-
technieken.
Aan de ene kant leven ze zich uit,
aan de andere kant leren ze zich
beheersen. Ze leren geven en
nemen, incasseren maar ook ver-
draagzaamheid. Iets wat hen later
goed van pas kan komen. Kortom:
laat uw kinderen kennis maken
met de judosport en kom tot de
ontdekking dat judo ook voor uw
kinderen een fantastische sport is
met veel speelse kanten voor jon-
gens en meisjes. Uw kinderen
mogen vrijblijvend twee gratis
proeflessen (in de maanden augus-
tus en september) volgen.
Aarzel niet, proberen kan altijd.
Iedereen is welkom, neem de
beslissing en ga. Kleding: jogging-
pak/trainingspak. De judolessen
zijn op de maandagmiddag en
worden gegeven bij Sport- en
Gezondheidsstudio Vorden aan de
Burgemeester Galléestraat 67a in
Vorden. Voor informatie kunt u
bellen: (0575) 554091 of (0543)
517467.

Open fiichsiatuin
Op zaterdag 21, zondag 22 en
maandag 23 augustus is de fuch-
siatuin van de familie Elsman aan
de Baron van de Heijdenlaan 24 in
Wichmond weer te bewonderen.
"De planten hebben wel wat gele
den van de hittegolf die we had-
den maar het is toch zeker nog de
moeite waard om een kijkje te ko-
men nemen", aldus de familie
Elsman.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort en fr. B.
Broekman Oecumenische dienst m.m.v. school "De Garve" inNed.
Herv. Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. H.G. Rang, Apeldoorn;
19.00 uur Dhr. H.G. Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 21 augustus 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 22 augustus 10.00 uur eucharistieviering, Cartemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 augustus 17,00 uur eucharistieviering.
Zondag 22 augustus 10.00 uur Oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
22-23 augustus pastoor J. Nijrolders, Baak, Tel.: (0575) 441291, Rheden,
Tel.: (026) 49 53 118 .

Huisarts
21-22 augustus dr. Dagevos, Het Vaarwerk l. Tel.: (0573) 55 24 32.
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 (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd

éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 21-22 augustus G.W.Jelsma/K. Ruskamp, Lochem, tel.
(0573) 251870. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zon-
dag 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) 55 12 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.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, 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-wïchmond 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 Brombergen' 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 Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dat; en nacht (0575) 55 12 30 b.%.%. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: das; en nacht 112

Contactjes
• Zomerspektakel Kranen-
burg 20 aug. 19.00 uur vogel-
schieten bij koetshuis, tevens
disco voor ieder in grote zaal
pannenkoekhuis; 21 aug. 14.00
uur kinderspelen voor kinde-
ren; 21 aug. 20.30 uur bos-
feest in Jonkersbos, muziek
'de Schico's'. Veel plezier:
Kranenburgs Belang, Kranen-
burgs Carnaval, CCK

• Hebt u oud ijzer? Bel Pep-
pelinkhausen, telefoon (0575)
55 29 16

• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06-
51106955.
• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. 46 16 70

• Te koop: Suzuki Alto b.j.
'84, APK tot maart 2000, vr.prijs
f 1000,-. Tel. (0575) 46 16 65

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

• Te huur: tijdelijke woon-
ruimte vanaf 4 oktober voor
plm. half jaar in buitengebied
Vorden. Tel. 55 66 80

• Gevraagd: zelfstandig
huishoudelijke hulp voor 3
uur per week Reacties: (0575)
55 40 59

• Te koop: aardappelen,
aardbeien. Sla-, andijvie-,
grd^Êof-, prei-, knolraap-
en Böerenkoolplanten, diver-
se soorten groenten en fruit.
Elke dag verkoop aan huis en
elke donderdagmorgen ver-
koop van aardappelen, groen-
ten ̂ yruit van 09.45 tot 12.00
uur̂ P de parkeerplaats van
Pannen koeken-Restaurant
Kranenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

• 50 soorten snijbloemen
van eigen land. Van eenvou-
dig en goedkoop bosje tot
diverse creaties. Overtuig u
zelf. Tevens te koop: jonge
poesjes, geboren 19 juli.
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker, pkn. 300 m
v.a. reclamebord Schoenaker

• Wie wil onze hond
(Labrador) tegen vergoe-
ding uitlaten op maandag-
en woensdagmiddag. Onze
enthousiaste hond wordt
graag naast fiets of lang wan-
delend uitgelaten. Voor info: na
18.00 uur bellen met fam. Bek-
ker (0575) 55 20 98

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk begint
weer met de nieuwe cursus-
sen op maandag 23 augus-
tus a.s. Inlichtingen en/of
opgave Ap Peters (0314) 64 14
36 of Lucia Mullink (0314) 62
23 61. Bel gerust

• Wij zoeken een oppas voor
onze twee kinderen (8 en 5
jaar) voor drie middagen per
week (ma, di en do) vanaf
15.00 tot 19.00 uur (incl.
koken). Bij voorkeur bij ons
thuis (buitengebied), rijbewijs
nodig. Inlichtingen tel. 55 11 20

• Zomerspektakel Kranen-
burg 20 aug. 19.00 uur vogel-
schieten bij koetshuis, tevens
disco voor ieder in grote zaal
pannenkoekhuis; 21 aug. 14.00
uur kinderspelen voor kinde-
ren; 21 aug. 20.30 uur bos-
feest in Jonkersbos, muziek
'de Schico's'. Veel plezier:
Kranenburgs Belang, Kranen-
burgs Carnaval, CCK

Lekker makkelijk: Hamburgers speciaal

5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1 j— per 100 gram

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

F l j75 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden runderrollade

100 gram ff 2j25

Gebraden gehakt
100 gram ff Oj98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,'

WEEKENDAANBIEDINS
MAGERE RUNDER-

PRIKLARJES

500 gram f7,95

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4y98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 boeren-
gehaktschnitzels +
4 boomstam mesjes

samen f 7,95

Hef Verst' lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Geldersche
aanbiedingen

Heerlijke
verse

vlaaien
keuze uit ruim

30 soorten

Achterhoekse vlaai
goed voor 12 royale punten,
'n bavaroise met vruchten en boerenjon-
gens

voor maar f15?5

- -
Gallee vlaai
'n kleinere kersen bavaroise-
vlaai goed voor 6 punten

voor maar

°>

f8?5

o o o o o o o
Geldersche bollen
gevuld met noten, rozijnen,
appel en spijs f 135
per stuk voor l l.

o o o o o o o
Tip van de week:

Hackt ort volkoren
'n lekker meergranenbrood
van zuivere molenmaling £ O 5Q
deze week l £••

O O ö O ö ö- O

Vers
van uw
verwen-
bakker

Bolussen
volgens oud Gelders recept,
gewoon geweldig lekker

nu 5 voor f5!00

Zie ook onze dagaanbiedingen

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,

ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Contactjes
• We maken ruimte voor nieu-
we artikelen! Vanaf donderdag
3 weken lang korting op
diverse cadeau-artikelen bij
Wereldwinkel Vorden

• Gevraagd: zelfstandige
huishoudelijke hulp voor 1 a
2 halve dagen per week, in
overleg. Buitengebied Vorden.
Tel. (0575) 55 63 51

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Yoga in Vorden, gratis
proefles di.ocht. 7 sept 09.15
uur. Int.. Dhanwantari (0573)
44 11 38

• Voor de te houden Plein-
markt en veiling kunt u goede-
ren opgeven via tel. 551486/
551961/553081 en 551673

• Gevraagd voor twee levendi-
ge jonge dames (3 en 6 jaar):
oppas voor 2,5 dag per
week. Bij voorkeur thuis (bui-
tengebied van Vorden). Tevens
beperkte ondersteuning in de
huishouding (o.a. koken). Tel.
(0653) 41 05 74

• Zowel de cremehoning Val-
divia als de Lacandona nu met
1,- korting bij Wereldwinkel
Vorden

• Te koop: scooter dj y 50
Kymco b.j.'97, donkerbl. met. +
helm. Vr.pr. f 2.000,-. Tel.
(0575) 55 24 70

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag v.a. 15.50
uur. Sport- en gezondheids-
studio Vorden. Info tel. (0575)
55 40 91 of (0543) 51 74 67.
(augustus en september judo-
introductielessen)



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

CATHARINA
HENDRIKAAGNES

Wij noemen haar

Nienke

Nienke is geboren op maan-
dag 9 augustus 1999 om 21.35
uur. Zij weegt 3610 gram en is
56 cm lang.

Mannes & Mariëlle
Bekman

Sumatralaan 18
1276 NP Huizen
Tel. (035) 52 40 049

Mariëlle en Nienke rusten van
12.30 tot 15.00 uur en na 21.00
uur

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader, grootvader en
overgrootvader

HENDRIKUS GERRIT
JAN HORSTMAN

J. Horstman-Lenderink
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Augustus 1999
De Delle 31
7251 AJ Vorden

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam K een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

*Op 28 augustus 1999 zijn wij 40 jaar j
i . . _j èi.getrouwd.

Garrit Hishink
en
Diny Hishink-Beeftink

Wij hopen dit samen met onze kinde-
ren en kleinkinderen te vieren op
zaterdag 28 augustus 1999.

De receptie wordt gehouden om 19.30
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Augustus 1999
Het Wiemelink 34
7251 CZ Vorden

....<

Na een energiek en gelukkig leven vol aandacht, zorg
en begrip voor ons en anderen, hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze pa en opa

ANTONIUS REINIRUS HEUVELINK

* 15 september 1921
Vorden

113 augustus 1999
Vorden

Vorden: W.J. Heuvelink-Sasse

Vorden: Martin en Gerdien
Kim en Brian

Almere: Gerard en Gosia
Jan ik

Vorden: Herbert en Renate

13 augustus 1999

Eikenlaan 14
7251 LT Vorden A

De avondwake en gelegenheid tot afscheid nemen
vinden plaats dinsdag 17 augustus om 19.30 uur in de
St. Antonius van Paduakerk, Ruurloseweg 101 te Kra-
nenburg-Vonden.

Aansluitend is er gelegwweid tot condoleren in res-
taurant Kranenburg, Ruurloseweg 64 te Kranenburg-
Vorden.

De uitvaart vindt plaats woensdag 18 augustus om
10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begra-
fenis plaats vindt op het parochiële kerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in restaurant Kranenburg.

Dag, lieve

OPA KRANENBURG

Kim en Brian
Janik

Vorden, 13 augustus 1999

t . . . . . . ,
!

Op 1 september 1999 is de heer

Klaas Prins
assurantie-adviseur,

25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie.

Ter gelegenheid hiervan zal op woensdag 1 september a.s. van 15.00 tot
17.00 uur een receptie worden gehouden in Restaurant-Partycentrum Boer-
derij 'de IJsselhoeve', ingang zaal 1, Eekstraat 15 te Doesburg.

Graag stellen wij u in de gelegenheid om de heer Prins
met dit heuglijke feit te feliciteren.

Rabobank Graafschap-West
Ing.J. Krooi, algemeen directeur

,... ..

Extra,
Extra Lekker

XXL barbecuespies
met rund, varken en kip,

ca. 175 gr., per stuk

Schwarzwalder S$^ gebraden spek,
schinken, 375 rauwe ham.
100 gr J (100 gr. per soort), samen

gerookte kipsalade, Q35
4 QC 100gram &

Babi saté,
met gratis witte rijst
100 gr.

kipfilet,
kilo

runderschnrtzels,
Q c bij 4 stuks een bakje

bearnaisesaus van

200 gr. gratis, 100 gr.

[man
269

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

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons ere-lid en oud-voorzitter

ANTOON HEUVELINK
Gedurende vele î n heeft hij zich op allerlei terrein
verdienstelijk gemaakt in het belang van onze vereni-
ging. Zijn naam zal bij sv Ratti in herinnering blijven
voortleven.
Wij wensen de familie sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur, leden en donateurs sv Ratti

Vorden, 13 augustus 1999

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
kunstmest

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Tot onze spijt was het niet mogelijk aanwezig te zijn bij
het afscheid na het overlijden van onze oud-mede-
werker

WILLY MASSEN
Mede door zijn inzet is 't Pantoffeltje geworden wat wij
ervan verwachtten.

Wij en al zijn collega's van toen zijn van mening dat
Willy in zijn vak de absolute topper was.
We zullen nog veel over hem verhalen en zeker in
gedachten houden.
Veel sterkte voor de familie gewenst om dit verlies te
dragen.

Nico en Tme van Goethem

Vorden, augustus 1999

voor uw

Wintersport

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.
Vorden, /ntphenscwq» 26
telefoon: (0575) 55 82 37

Hengelo, fciadhuisstr.uit 2 l
telefoon: (0575) 55 83 K)

Sttx-nderen. Hurg. Smitstr.iat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huls De V(x>rst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
+• besloten diners
*• hruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575)5454 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.hulsdevoorst.nl



Kf GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
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milieubeheer van 17 november 1993, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie M, nummers 1242 en 1243, adres inrichting:
Mispelkampdijk 9 / Almenseweg 37 te Vorden.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

• 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
18.30 tot 19.30 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)

vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWVERGUNNINGEN

plaats aanvrager

Helderboomsdijk 2 P. Becker

Zutphenseweg 90 G. Krajenbrink

inhoud vrijstelling

Weppel 8

Kerkstraat l

Emmalaan l

Holtmaet 4 t/m
18 (even)

bouwen kapschuur - overgang
agrarische-

inpandig verbouwen naar woon-
woning, plaatsen doeleinden
dakkapel en bouwen
serre

- inhoud

bouwen woning
met garage

RL. Klein Brinke
enmw.
M. Sikking

H. Barendsen veranderen winkel

E. Bouwmeester

Stichting de
Achterpoorthe

vernieuwen en
vergroten veranda

bouwen 8 woningen
met bergruimten

hoogte

inhoud herplantplidit

Almenseweg 56 W.M. Wassink vellen l linde l linde (stam-
omtrek 8-10 cm)

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.

inhoud ontvangen op

de Decanije 33
t/m 47 (oneven)

Zutphenseweg 60 B.Th. HarMHink

V.O.F. De Decanije bouwen apparte- 06-08-99
mentengebouw

vernieuwen
bergruimte

09-08-99

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
ONTWERP-BESLUIT

(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 20 augustus tot en met 16 september 1999, ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van maatschap W.M. en B.J. Wassink
Almenseweg 56 7251 HS Vorden om revisie-vergunning voor een rund-
vee-, schapen- en varkenshouderij op het perceel Almenseweg 56.

STREKKING VAN HET ONTWERP-BESLUIT:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

BEDENKINGEN:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 17 september 1999. Indien u
dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelij-
ke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk verzoeken. Mondelinge bedenkingen kun-
nen op verzoek worden ingebracht tot 17 september 1999. Inlichtingen:
gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44.

PENSARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT INZAKE
VOORNEMEN TOT INTREKKING VERGUNNING
(art. 8.26 Wmb en art. 3:30 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 20 augustus tot en met 2 september 1999, ter inzage
het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de heer HJ. Rouwenhorst,
Mispelkampdijk 9, 7251 DA Vorden, verleende oprichtingsvergunning
ingevolge de Wet milieubeheer van 22 mei 1973, voor een rundvee/var-
kensbedrijf met mestopslag, inclusief een melding artikel 8.19 Wet

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Vergunninghouder heeft verzocht om intrekking van zijn vergunning
voor de productieruimte van bruto 1130 kilogram NH3. Een deel van de
rechten (735 kilogram NH3) wordt overgedragen aan het agrarisch
bedrijf van maatschap Schepers, Grensweg 21 te Voorst (gemeente Gen-
dringen). Deze rechten zijn verplaatsbaar. Het bedrijf ligt op 550 meter
van een voor verzuring gevoelig bos. De depositie van het bedrijf neemt
met 34 mol af.

BEDENKINGEN:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkin-
gen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u indienen vóór 3 sep-
tember 1999. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel,
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: gemeen-
tehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

PENSARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT INZAKE
VOORNEMEN TOT GEDEELTELIJKE INTREKKING
VERGUNNING
(art. 8.26 Wmb en art. 3:30 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 20 augustus tot en met 2 september 1999, ter inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan heer J.F.T.
Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, 7233 SC Vierakker, verleende revi-
sievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 27 augustus 1991,
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie R, nummers 636 en 647, adres inrichting: Vierakkers-
estraatweg 22 te Vierakker.

STREKKING VAN HET BESLUIT:
Vergunni^^ouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn
vergunning voor de productieruimte van bruto 702 kilogram NH3. De
rechten worden overgedragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap
Schepers, Grensweg 21 te Voorst (gemeente Gendringen). Deze rechten
zijn verplaatsbaar.

Het bedrii^tet 800 meter van een voor verzuring gevoelig bos. Het ver-
gunningsHoeelte voor 20 zoogkoeien is vervallen, zodat de ammoniak-
productierechten 2517 kilogram en de depositie 35 mol bedragen. Na
afronding van deze transactie houdt vergunninghouder 1815 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 28% mol af tot 25 mol.

BEDENKINGEN:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkin-
gen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u indienen vóór 3 sep-
tember 1999. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel,
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk verzoeken. Mondelinge beden-
kingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2
weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 20 augustus tot en met 16 september 1999 ter inza-
ge een melding (artikel 8.19, lid 3) van de heer H.W Eskes, Kapelweg 14,
7233 SC Vierakker voor het bouwen van een opslagruimte en slopen van
een oude opslagruimte op het perceel Kapelweg 14 te Vierakker. Deze
bouw en sloop hebben geen danwei uitsluitend gunstige gevolgen voor
het milieu.

Rif STELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te ver-
lenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" voor
het plaatsen van een aantal kasten bij de centraal antennemast aan het
Wiemelink.

•

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van 19 augustus tot en met l september 1999, ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de volgende
evenementen:
1 een straatbarbeque: afsluiting van de parkeerplaats tegenover de huizen aan de Hertog Karel van Gelreweg

17 tot en met 21 op zaterdag 28 augustus 1999 van 14.30 tot 1.00 uur.
2 de Country & Living Fair 1999 van 22 tot en met 26 augustus 1999:

a parkeerverboden op de volgende wegen:
- de Horsterkamp (beide zijden) inclusief de oprijlaan van het kasteel en de parallelweg (met uitzondering

van de langsparkeerhaven);
- Ruurloseweg (zijde kasteel) vanaf de rotonde tot de Schuttestraat;
- Stationsweg (beide zijden);
b inrijverbod (met uitzondering van bestemmingsverkeer) op:
- het gedeelte van de oprijlaan naar het kasteel vanaf de Horsterkamp na de ingang van het parkeerterrein

voor het evenement;
- de Horsterkamp, oprijlaan aan de achterzijde van het kasteelcomplex (Schuttestraat);
c gebod tot het volgen van een rijrichting vanaf het parkeerterrein bij het evenement, voor al het verkeer ver-

plichte rijrichting richting Ruurlo.
3 het 9e Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi: afsluiting in één richting van de Oude Zutphenseweg tussen de

Hamelandweg en de Wildenborchseweg voor bestuurders van voertuigen, waarbij het verkeer vanaf de
Hamelandweg de Oude Zutphenseweg mag inrijden, van 21 augustus 10.00 uur tot 22 augustus 1999 17.00
uur of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is.

4 de feestweek in Wichmond:
a afsluiting van de Baakseweg vanaf de rotonde tot de Riethuisweg op zaterdag 28 augustus 1999 van 19.00

tot 24.00 uur voor bestuurders en voetgangers;
b afsluiting van de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot de Baakseweg, de Vierakkers-

estraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot aan de Boshuisweg voor bestuurders van voertuigen op
zaterdag 28 augustus 1999 van 12.30 tot 15.30 uur;

c afsluiting van de Lindeselaak met uitzondering van bestemmingsverkeer van 21 tot en met 28 augustus
1999 voor bestuurders van voertuigen;

d parkeerverbod voor de Beeklaan van 21 tot en met 29 augustus 1999.
5 de wielerronde in Wichmond: afsluiting op woensdag 25 augustus 1999 van 16.30 tot 21.30 uur van de Dorps-

straat, de Hackforterweg van de Dorpsstraat tot aan het pand Baron van der Heijdenlaan 21, de Baron van der
Heijdenlaan tot aan de Boshuisweg voor alle bestuurders.

>
X

'R EISDOCUMENT KWIJT? EERST AANGIFTE BIJ DE POLITIE!

Bij vermissing van uw paspoort of uw Europese identiteitskaart moet u eerst aangifte doen bij de politie. Daar-
na kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een proces-verbaal op. De gewaarmerkte kopie
van dit proces-verbaal moet u bij de aanvraag van een nieuw paspoort of een nieuwe Europese identiteitskaart
aan de gemeente overleggen. Zonder deze kopie kan de gemeente geen nieuw reisdocument afgeven. Wanneer
u na de vermissing van uw reisdocument bij de gemeente een nieuwe aanvraagt, kan het enkele dagen duren
voor dit document afgegeven kan worden.

Ook bij vermissing in het buitenland moet u altijd aangif^doen bij de Nederlandse politie voordat u bij de
gemeente een nieuw reisdocument kunt aanvragen. ^P

ESULTATEN INSPRAAK TRAJECTNOTA/MER NOORD-
OOSTELIJKE VERBINDING TER INZAGE

Van 14 januari tot 11 maart 1999 heeft de trajectnota MER Noordooste-
lijke verbinding ter inzage gelegen. In deze nota staan de resultaten
beschreven van alle verrichte onderzoeken naar de vier overgebleven
alternatieven van de goederenspoorlijn die bij Zevenaar moet aftakken
van de Betuweroute en bij Oldenzaal de grens over gaat. In bovenstaande
periode werd een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze
op de inhoud van de nota kenbaar te maken bij het Inspraakpunt Verkeer
en Waterstaat.

RESULTATEN
In totaal heeft het Inspraakpunt 4.787 schriftelijke reacties ontvangen,
waarvan het Inspraakpunt 68 reacties als actie (eensluidende inspraak-
reacties/voorbedrukte formulieren) heeft aangemerkt. Van deze actievor-
men hebben bijna 9.000 insprekers gebruik gemaakt. Daarnaast hebben
89 personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondeling te
reageren tijdens de drie openbare hoorzittingen. De schriftelijke en mon-
deling ingebrachte inspraakreacties zijn samengebracht in de 19 bundels
'Resultaten van de inspraak inzake de Trajectnota/MER Noordoostelijke
verbinding'.

TER INZAGE
De 19 bundels en de bijbehorende Leeswijzer liggen tijdens openstel-
lingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage bij de heer G. üm-
pers van de afdeling bestuur in de units van het gemeentehuis.

MEER INFORMATIE
Voor informatie over de inhoud van de resultaten kunt u bellen met het
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon (070) 361 8 7 78.

VERDERE PROCEDURE
Mede op basis van de inspraakreacties op en adviezen over de Trajectno-
ta/MER zal de minister van Verkeer en Waterstaat, in samenspraak met
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, haar standpunt bepalen ten aanzien van de vraag of het project
wordt voortgezet en zo ja, welke van de in de Trajectnota/MER beschre
ven alternatieven de voorkeur heeft. Indien is besloten het project voort
te zetten, wordt het standpunt vervolgens gedetailleerd uitgewerkt in
een OntwerpTracébesluit, waarop te zijner tijd wederom kan worden
ingesproken.

er zijn nog 19 ex.
van de luxe editie
'Vorden '99', een .boek over ons dorp zoals het nu is. Met vele
artikelen, circa 150 foto's en veel tekeningen van kinderen.
Het boek is voor een deel in kleur uitgevoerd. Er komt een
editie in kartonnen band waarvan de prijs f 29.50 is. En een
luxe editie, genummerd van 1 tot 75, gebonden in linnen band
met goudstempel. Op pagina 120, de laatste bladzij van dit in
royaal formaat uitgevoerde boek, komt de lijst met de namen
van de intekenaren.

Als u belangstelling hebt voor deze luxe uitvoering voor de
prijs van f 75.00: er zijn nog 19 ex. beschikbaar. Omdat 1
september a.s. de namenlijst moet worden afgerond is het
verstandig voor die datum contact op te nemen met een van
de volgende telefoonnummers: 55 19 28 of 55 18 13.

D E N

AUGUSTUS
Iedere dag:

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

18 Theater Onder de Molen: Ver-
halen en muziek

18 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

20-21 Kranenburg: zomerspektakel
21-22 w Vorden: Jeugdvoetbaltoer-

nooi
21-28 Vierakker-Wichmond:

feestweek
22 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrij den
24 Pinetum De Belten: rondleiding
25 HVGWildenborchkoffiemor-

gen

25 Theater Onder de Molen: Ver-
halen en muziek

25 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

25 Welfare De Wehme: handwerk-
middag

26 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 HSV De Snoekbaars:

j eugdviswedstrij d
31 Pinetum De Belten: rondleiding
31 ANBO: fietsdagtocht info 0575-

552747/552255

SEPTEMBER
ledere dag:

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

l HVG dorp Vorden: Fietstocht
l ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 HSV de Snoekbaars:

Seniorwedstrij den
8 Welfare: Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
8 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

11 Open Monumentendag
11 Volksfeest Veldwij k
14 ANBO: Fietsdagtocht, info

552747 of 552255.
15 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 HVG Dorp Vorden: Lezing ge-

heugentraining
16 HVG Wildenborch bingo
16 PCOB in de Wehme
18 Klein Axen Roger Runkwist
19 VRTC de Graafschaprijders:

Herfsttoertocht
19 fietstocht Lindese Volksfeest
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

Biei ons
in a n Achterhoek
"Wat bun iej nog druk op zaoterdagaovend". Toon van de Spitsmoes
was in de kokn met de boormechine tegange umme een gat in de
mure te kriegen. "Bunt ow de klungels nao de oorne evaln?".
"O nee, dat neet, dat schilderi'jken daor mot hier kommen te hangen.
Dat he'k vanmeddag op de kunstmarkt ekoch. Daor wo'k Riek een
plezier met doen maor 't veel neet zo arg in de smaak. Zee wol 't neet
in de grote kokn hemmen hangen".

"'t Is ok wel heel modern a'k 't mien zo bekieke. Wat stelt 't eigenlijk
veur?". "Volgens de kearl den 't mien vekoch hef mo'j d'r argens een
zunne in konnen zeen en hef't iets met de verruming van de geest te
maakn".
"Now, dan hef e 't zeker met de zunsveduustering eschilderd want 'k
zie naans gin zunne. Hoe ko'j zo'n ding ok koopn?"
"Och, 'k hadde Harm uut de Knipscheer biej mien en den hef de kun-
stenacademie ehad. Den wet wat modern is en von dit wel wat. Maor
volgens Riek kan een kind van vief jaor dit ok wel maakn. Dus van-
door".

Was t'r nog wel wat volk op de kunstmarkt?. "O jao, dat ging nog wel
zovolle. Harm uut de Knipscheer wis mien trouwens nog wat ni'js te
veteln, iej zolt neet raojen wat". Jao, hoo zal ik, kom t'r maor met veur
'n dag".
"Rodenburg, de slager scheit'r met uut!". "Wat, gif e 't slachten d'r
an?". "Now nee, 't slachten gleuf ik neet, dat blif e nog wel doen. Ook
veur slager Vlogman. Die twee goat meer samen warken. Maor de
winkel geet dichte, daor ko'j eersdaags gin vleis meer koopn.

't Schient dat 't allemaole biejmekare wat te volle wodn. Zo'n tachtig
uur in de wekke aosen was niks. En dan begint 't lief 'n maol signa-
len af te geevn. En a'j dan wies bunt luuster iej daornao. En dat dut
hee dan ok. Geef um 's ongeliek".

"Maor 't is wel jammer veur de middenstand in Vodd'n. Gelukkig heb
wielle slager Vlogman nog. Wiej zit t'r ok neet op te wachten da'w al-
lene maor drie supermarkten oaverhold."
"O nee, zeker neet, maor de tied hol iej neet tegen. En daorin veran-
dert nog wel 's wat, biej ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman



Deelnemers tuinmarkt

Hotel-Café-Restaurant
Slijterij-Wi/nhandel
Koetsenverhuur
Party-catering

Dorpsstraat 24 - Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12

i _J HARMSEN
«• Uzerwaren

rLT_T| Gereedschappen
Lui LUI Machines

Banninkstraat 4
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 20

VALLE VERZASCA
M* M* «,*« *** «W. *i« M* Ml

Vijveraanleg etc.

R. Mullink
Bronkhorsterstraat 9 - Keijenborg
Telefoon (0575) 46 11 95

Lochemseweg 26 - Warnsveld
Telefoon (0575) 43 12 04

BOUWMEESTER
ADVIES - UITVOERING
BOOMVERZORGING

Eddie Bouwmeester
Windhoek 5
7345 EH Wenum/Wiesel
Telefoon (055) 31 21 041

Kwekerij
Tuincentrum

HUBERS

Baak
Telefoon (0575) 44 14 06

GOOSSENS

Steenderenseweg 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

VERHUURBEDRIJF

Julianalaan 20 - Vorden
Telefoon (0575) 55 12 09

H.Th.W. THUSS
SIERHEKKEN EN POORTEN

Husselarijstraat 31
6924 AK Loo-Duiven
Telefoon (0316) 26 12 38

Hovenlersbodrflf

Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25
Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

(«1575) 463507

11 en 12 september 1999

open tuindagen

Dit jaar organk^en wij voor de derde keer onze open^iindagen.
Vorig jaar haddeWwij er een zeer geslaagde tuinmarkt b^velke u dit

jaar wederom zult aantreffen.
Of het nu gaat om beplanting, sierbestrating, een hekwerk of

tuinmeubelen, iedere specialist is voor u aanwezig met advies en
praktische tips.

Uiteraard kunt u weer een kijkje nemen in onze modeltuinen.

Nieuw dit jaar een informatietent waar u onder andere aantreft
iemand die u iets vertelt over • verschillende soorten vaste planten

• bonsai • sproei-installaties en aanverwante artikelen.
Verder een informatiehoek met foto's en informatie over onze eigen

werkzaamheden en activiteiten.

Ook voor de kinderen is er iets leuks te doen.
U bent van harte welkom op

zaterdag 11 september van 10 tot 20 uur
zondag 12 september van 10 tot 17 uur

Lankhorsterstraat 25 Wichmand, tel. (0575) 4635 07

Toegangsprijs vanaf 12 jaar f 10,-

Deelnemers tuinmarkt

HENDRIKS
'de Timmerije'

Kruisbergseweg 10
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 48

A. HEITKONIG

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Muizengatweg 3 - Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

Rietdekkersbedrijf

OTTEN

Sekdijk 1 - Vorden
Telefoon (0575) 55 69 02

TUINHUISJES
NATUURSTENEN

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17
of 55 18 11

tfeesterbof
Hofstraat 5
7255 CH Hengelo

H. ARENDS B.V.
Land- en

tuinbouwmechanisatiebedrijf

Dorpsstraat 5
7234 SM Wichmond
Telefoon (0575) 44 16 88
Fax (0575) 44 15 29

Loonbedrijf

Zomerweg 5
6984 AB Doesburg
(0313) 47 25 85

Graszodenkwekerij

JANSEN
Kerkpad 51
7203 DT Zutphen
(0575) 51 27 24

GOOSSENS MELGERS
bouwbedrijf

Past. Thuisstraat 17a
7256 AW Keijenborg
(0575) 46 33 81

Drukkerij

Kemperman

Prinsessestraat 9-11
6828 JT Arnhem



De tekening moet je voor 5 september 1999 opsturen naar:

Ben je in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar, dan mag je zelf een
tuinontwerp maken. Wat moet je doen:
• de tekening moet op A4 formaat getekend worden
• schaal l : 100
• je naam, adres en natuurlijk je leeftijd erop zetten
• de afmeting van de tuin is: 10 m breed (= 10 cm op

tekening) 15 m lang (= 15 cm op tekening)
• om de tuin is een haag geplant, die moet blijven staan
• nu enkele ideeën die je kunt gebruiken: vijver, terras,

gazon, planten, pergola, lampen of iets moois wat je zelf
bedenkt

• kleur de tekening mooi

Lankhorsterstraat 25
7234 ST Wichmond

Dan kunnen wij
ze keuren en bij
elke leeftijds-
groep een
winnaar
uitzoeken.

Wij willen alle
tekeningen
ophangen en de
winnaars bekend
maken op onze

open
tuindagen
De open tuin-
dagen zijn op 11
en 12 september
aanstaande.

Je komt toch
ook kijken of jij
de winnaar bent?

Ben je boven de
12 jaar en heb je
tijdig je tekening
ingestuurd,
dan sturen wij je
een vrijkaartje
op.



Ajax • Feyenoord • PSV • Bayer 04 Leverkusen • RWDMMolenbeek:

Wim Kuijpertoernooi
D-pupillen in Vorden

De D-pupillen van Ajax wonnen vorig jaar het Wim Kuijpertoemooi en mochten van trainer Henk ten Cate de
beker met de grote oren in ontvangst nemen. In de finale versloeg Ajax Bayer 04 Leverkusen met 2-1.

Voetbalvereniging Vorden houdt
zaterdag 21 en zondag 22
augustus voor de negende keer
het Wim Kuijperjeugdvoetbal-
toernooi. Door de deelname
van Bayer 04 Leverkusen en
RWDM Molenbeek mag het
toernooi zich evenals vorig jaar
weer internationaal noemen.
Naast deze twee buitenlandse
teams doen verder alle Neder-
landse topclubs mee. Het Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi
heeft plaats op de velden van w
Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg.

In poule A gaan zaterdag 21 augus-
tus vijf teams van start. Dit zijn
Ajax, KNVB District Oost, RWDM
Molenbeek, Sparta en VW. In
poule B voetballen Bayer 04 Lever-
kusen, PSV, Willem II, Feyenoord
en w Vorden. Reglementair heeft
de thuisploeg leeftijdsdispensatie.
Dit om de spelers van Vorden een
redelijke kans te geven tegen de
beste jeugdspelers van Nederland.
Behalve de selectie van de KNVB
district Oost zijn alle overige
teams afkomstig uit het betaalde
voetbal.
In het voorwoord van het pro-
grammaboekje van het 9e Wim
Kuijpertoernooi vraagt voorzitter
Herman Vrielink zich af waarom
alle Nederlandse topclubs elk jaar
weer graag naar Vorden komen.
"Ik denk dat dit een aantal oorza-
ken heeft", aldus Herman Vriel-
ink. "Ten eerste kunnen deze ploe-
gen door het sterke deelnemers-
veld tijdens dit toernooi rekenen
op voldoende tegenstand. Verder is
het programma zodanig samenge-
steld dat elke ploeg de maximaal
toegestane speeltijd van 120 minu-
ten per dag krijgt. Ten derde zorgt
onze vereniging voor een over-
nachtingsaccommodatie, waar-
door er aan teambuilding gedaan
kan worden. Oftewel een trai-
ningskamp voor D-pupillen".

SPORT EN VANDALISME
De politie van District IJsselstreek
zal zaterdag 21 en zondag 22
augustus ruimschoots aanwezig
zijn op de velden van voetbalver-
eniging Vorden. Niet omdat de
politie supportersgeweld verwacht
op het internationale voetbaltoer-
nooi voor D-pupillen, maar om de
jeugd na te laten denken over van-

dalisme. En waar kun je dat beter
doen dan op een evenement waar
heel veel jeugd op afkomt.
Tijdens het toernooi kunnen jon-
gens en meisjes in de leeftijd tus-
sen de 10 en 12 jaar een vragenfor-
mulier halen bij de stand v^Éfe
politie. Na beantwoording varrcle
vragen kan het formulier weer
worden ingeleverd. Indien er vol-
doende gescoord is ontvangen de
deelnemers een bal. Verder wordt
het toernooi aangegrepen hq^fck
van politieagent te promotefHo
kan bij de stand informatie wor-
den verkregen over het werk van
de politie.
De stand van de politie maakt
onderdeel uit van het project
'Sport en vandalisme'. Toernooi-
voorzitter Jan Borgonjen van voet-
balvereniging Vorden nam eind
vorig jaar contact op met de poli-
tie en vroeg of er behoefte was om
samen een project over vandalis-
me op te zette. Na een kort gesprek
bleek al snel dat dit een prima
manier kan zijn de jeugd na te
laten denken over vandalisme.
Hier komt bij dat sporten een
prima manier is je agressie kwijt
te raken. Ook de gemeente Vorden
ondersteunt het project. Jeugd- en
jongerenwerk staat hoog op de
agenda bij het gemeentebestuur.

In de maand april werden alle
basisscholen in de regio - 87 stuks
- aangeschreven en gevraagd me-
dewerking te verlenen aan het pro-
ject. De leerlingen van de groepen
7 en 8 konden op eigen wijze
uiting geven aan het onderwerp
vandalisme, door bijvoorbeeld een
tekening te maken of een stukje te
schrijven over vandalisme. De jon-
gens en meisjes die een werkstuk
hebben ingeleverd, krijgen gratis
toegang tot het 9e Wim Kuijper-
toernooi. Van de ingeleverde werk-
stukken werden een tiental uitge-
selecteerd en verwerkt in een
grote kalender. Deze unieke kalen-
der zullen alle 87 benaderde scho-
len in de regio ontvangen. De
kalender is tijdens het Wim Kuij-
pertoernooi te bewonderen bij de
stand van de politie. De jongens en
meisjes waarvan het werkstuk
werd geselecteerd en verwerkt in
de kalender, ontvangen hiervoor
een cd-bon.

Volgend jaar zal er tijdens het
toernooi weer een thema gekozen

worden. Hieruit blijkt wel dat de
voetbalvereniging Vorden, de
gemeente Vorden en de politie
voortdurend aandacht hebben
voorde jeugd.

Slank-Klup
in de Eekschuur
Vanaf 12 augustus heeft de Slank-
Klup elke donderdag een bijeen-
komst in de Eekschuur te Warns-
veld. Inschrijven bij de club kan op
de avond zelf.
De Slank-Klup heeft als motto:
'omdat lijnen geen üjden hoeft te
zijn'. Vanuit de filosofie 'eerlijk-
heid en luisteren naar de cliënt',
zijn de clubs niet groot en mas-
saal. Daardoor heeft de leiding vol-
doende aandacht voor de cliënt.
Die wordt niet verteld wat wel of
niet mag. De verantwoordelijk-
heid ligt bij de cliënt. Die bepaalt
ook het eigen streefgewicht. Slank-
Klup beschouwt dit als zeer per-
soonlijk: het ideale gewicht is dat
gewicht waarbij men zich prettig
voelt.

CLUBUUR •
De bijeenkomsten zijn wekelijks
en duren één uur. Bij binnen-
komst wordt men gewogen, waar-
na de leiding alle tijd neemt om
het resultaat met de cliënt te
bespreken. Die persoonlijke aan-
dacht is bij Slank-Klup zeer belang-
rijk. Na het wegen deelt de leiding
een nieuw menu uit. Deze zijn zo
samengesteld dat apart koken,
dure voedingsmiddelen en pillen
niet nodig zijn. De menu's gelden
steeds voor zeven dagen en bevat-
ten duizend calorieën. Ze zijn
gevarieerd, afgestemd op het sei-
zoen en samengesteld door de aan
de club verbonden diëtist.
Tijdens het clubuur komen allerlei
onderwerpen aan de orde. Om-
gaan met feestjes en etentjes bij-
voorbeeld. Maar ook het verkrij-
gen van inzicht in eigen eetgedrag
en het versterken van het zelfver-
trouwen. Bovendien is er ruim-
schoots tijd met clubgenoten te
praten en ervaringen uit te wisse-
len. Want de steun van lotgenoten
is erg belangrijk.
Een ieder kan zich inschrijven.
Ook aan vegetariërs is gedacht.
Voor hen is er een speciaal vegeta-
risch menu. Zie voor aanvangstijd
de advertentie elders in dit blad of

bel mevrouw Y. Waard, tel. 0575-
513824, bij geen gehoor 0547-
292065.

Trekkerslèp
in Harfsen
Het behoeft eigenlijk nauwelijks
meer verteld te worden, maar zon-
dag 22 augustus is het zover. Dan
gaat de vierde trekkerslèp van
Jong Gelre Almen Activiteiten
Stichting van start en zal het
gebrul van tractormotoren niet
van de lucht zijn. Op het wed-
strijdterrein aan de Gerrit Slag-
manstraat in Harfsen zal weer een
spectaculaire strijd gestreden wor-
den.
De organisatie legt de laatste hand
aan de voorbereidingen en als het
aan hen ligt zal de dag nog gezel-
liger en leuker verlopen dan voor-
gaande jaren. Ook aan de deelne-
mers zal het niet liggen, want met
ruim tachtig inschrijvingen over-
treft deze wedstrijd zichzelf.
Maar het is niet alleen trekkerslèp
wat u op het wedstrijdterrein zult
vinden. Evenals voorgaande jaren
zal er weer een aantal trapskelters
op een eigen parcours aanwezig
zijn waar de allerkleinsten zich op
kunnen vermaken. Bovendien is er
nog een extra attractie voor de iets
oudere jeugd, maar wat dat is
moeten zij zelf maar komen bekij-
ken. En last but not least zal er een
heuse tractorpuller van wereldfor-
maat aanwezig zijn: de Welkoop
Black Gat. Deze tractorpuller is de
grote broer van de tractoren die op
de wedstrijdbaan in Harfsen ver-
schijnen. Wanneer u zo'n tractor
van dichtbij wilt bekijken, kom
dan naar Harfsen want een derge-
lijke kans komt niet snel terug.

Pianist Gerrit
Einsbroek in
Theater Linde
De Vordense jazzpianist Gerrit
Emsbroek treedt woensdagavond
18 augustus op in Theater Onder
de Molen in Vorden. Ook de Ach-
terhoekse verhalenverstelster Dini
Hiddink, de schrijver Peter Hoef-
nagels en troubadour Gery Groot
Zwaaftink zijn weer van de partij
met nieuwe vrolijke verhalen. Ver-
der zal de Ruurlose goochelaar
Wim Hooghiemstra een optreden
verzorgen.

Leescursus
in de bibliotheek
In september gaan de literaire lees-
cursussen, georganiseerd door de
openbare bibliotheken Warnsveld
en Zutphen, weer van start. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij, zowel
voor de cursus die op vrijdagmor-
gen als voor de cursus die op
maandagavond wordt gehouden.
Elke cursus bestaat uit zeven bij-
eenkomsten. Docent Nederlands
Marianne Reerink bespreekt met
de deelnemers zes bekende boe-
ken uit de Nederlandse literatuur
van de twintigste eeuw. Zij plaatst
het boek in de tijd, behandelt lite-
raire stromingen en zorgt voor
achtergrondinformatie over het
boek. De bibliotheken zorgen
ervoor dat iedere deelnemer tijdig
een exemplaar kan lenen.
Deelnemers aan de curus hebben
in maart 2000 tijdens de Boeken-
week gratis toegang tot de lezing
door Mensje van Keulen in de
openbare bibliotheek Warnsveld.
Folders over deze cursus met aan-
meldingsformulier liggen klaar in
beide bibliotheken.

erhand
't Saksenland

Iedereen die op vakantie gaat doet wel eens wat ideeën op
voor huis of tuin. Dat iemand een heel landschap na laat
bouwen gebeurd echter maar heel zelden. Dat is wel het
geval in Anholt, even over de grens achter Gendringen.
Daar vindt men de zogenoemde Anholter Schweiz, een
park in de Engelse stijl. Fürst Leopold zu Salm Salm liet als
herinnering aan zijn huwelijksreis hier de Vierwaldstat-
tersee, gelegen in Zwitserland, een Zwitsers chalet nabou-
wen compleet met rotspartijen. Via de Rijn per schip en
verder per boerenkar liet hij de materialen zoals stenen en
hout, uit Zwitserland komen. Dit alles gebeurde in 1893
en in 1993, bij het honderdjarig jubileum van dit 56 hec-
tare grote park, werd alles nog eens opgeknapt en uitge-
breid.

In het park bevindt zich nu een grote verscheidenheid aan
vogels en zoogdieren, hier bijeengebracht door twee Hol-
landers die nu de leiding over dit park hebben. Een en
ander is te bewonderen via ongeveer zes kilometer wan-
delpaden die het park rijk is. In het chalet, 'Schweitzer
Haus' genoemd, vinden horeca-activiteiten plaats, behalve
's maandags, al is de ruimte daar in verhouding tot het
park maar beperkt.

Het park ligt enkele kilometers voorbij de Wasserburcht
Anholt richting Vehlingen aan de Fferdehorsterstrasse. Dit
is aan de hoofdweg duidelijk aangegeven. Tot l november
is het park alle dagen van 9 tot 18 uur geopend. Voor een
bescheiden entreeprijs (parkeren gratis) kun je hier van
veel natuur genieten, ook in de omgeving van het park.

H.G.Wullink



ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorg-
aanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezins-
verzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-
ners.

ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo spoedig
mogelijk in contact met belangstellenden in de gemeente
Vorden voor de functie van

alpha-helpende m/v

Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per week
(maximaal 15 uur), via bemiddeling van de ZorgGroep bij
gezinnen en/of bejaarden die voornamelijk huishoudelijke
hulp nodig hebben. De werktijden worden door de
alpha-helpende vastgesteld in overleg met de cliënt.

Functie-eisen
- ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd vanaf 23 jaar;
- representatief.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal ƒ 16,04
(inclusief doorbetaalde vakantie en 8% vakantietoeslag), en
is bij een maximum van 11,4 uur per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. H. Isfordink,
alpha-bemiddelaar. Van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 10.00 uur. Tel. (0575) 54 38 00.

OPRUIMING

Tuinmeubelen 25%

Tuinbeelden 40%

Grasmachines 15%
Alleen op onze showmodellen.

BARENDSGN
ZUPHENSEWEG 15
TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61

VLAAI VAN DE WEEK:
CRANBERRY-BOSBESSENVLAAI

f 10,00
* * * * *

KRENTENBROOD OF ROZIJNENBROOD
van f 6,45 voor f 5,25

* * * * *

CHOCOLADE KOEKEN
of HAZELNOOTKOEKEN

pak 10 stuks f 2,75
* * * * *

P.S. vanaf deze week zijn wij 's zaterdags om 7 uur
geopend. Daarom voor de vroege vogels

tussen 7 en 8 uur:

HARDE BROODJES f 0,25
CROISSANT f 0,75

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Spittaalstraat 42 • Zutphen

SCHOENMODE
gaat nu pas opruiming houden!

Dat betekent dat binnen 14 dagen alles weg moet zijn

KINDERSCHOENEN
Christina, met steun en wijdte
HEREN BOOT-SCHOENEN
leer
ORTHO DAMESSCHOENEN
met steun
VERHULST MOL. voor losse steun
en met steun, van f 229,- nu
HEREN WERKSCHOENEN
met stalen neuzen in hoog en laag
RESTANTEN DAMESSCHOENEN

f 19,- f 29,-

f
f
f
f
f

f

49,
79,-

'i
149,-
89,-

39,-
Zie en overtuig u.

Het scheelt vele guldens op vaste merken.

Tevens ontvangt u gratis krasloten
bij aankoop van uw schoenen.

Kom gerust binnen

HOETINK
LET OP DIT ADRES

Dansschool
Bouman

Inschrijving danslessen

STIJLDANSEN EN
COUNTRY LINE DANCE

vanaf september starten wij weer met onze
danscursussen in de volgende plaatsen:

STEENÜEREN. HENGELO (GLD.)
WEHL DOESBURG EN BRUMMEN

Er zijn cursussen voor tieners en paren
zowel beginners als voor gevorderden.

Voor inschrijving en informatie kunt u terecht voor:

COUNTRY LINE
op maandag 23 augustus van 20.00 tot
22.00 uur in zaal 'De Seven Steenen'
en voor

STIJLDANSEN
op zondag 29 augustus van 19.30 tot
21.00 uur in zaal 'De Engel' te Steenderen.

Telefonische inschrijvingen dagelijks vanaf 18.00 uur
op telefoonnummer (0575) 57 24 62
Inschrijfgeld f 10,-

Gevraagd:

Kraanmachinist/
vrachtwagenchauffeur

A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
*. Bestratingen
-. Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503



Buitengewone ontdekkingstocht door oerhollands buitenleven:

Country living Fair van start
Back to school setaanbieding

VERLICHTINGSSET
Koplamp, dynamo en achterlicht

WMM.tSVOOI

9,95

DE Fl ETSS P EC IALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Er is altijd een Profile 'de fietsspecialist'
bij u in de buurt.

Dorpsstraat 12 •
Telefoon (0575)

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 1531

Bemiddeling bij: - AAN-EN VERKOOP

ONROEUND GOED

- TAXATW

- HYPOTHEKEN

- EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES

Uw vertrouwd* adres In Vorden

Het is nu tijd om buiten te schilderen met onder andere de merken:
kwaliteitsverf die de schilder zelf ook gebruikt.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vonten, tol.: (0675) 66 15 67

SIKKENS, SIGMA,
HERBERTS EN
HERFST EN HELDER
Alles voorradig en uiteraard gratis
deskundig advies

ttv
CORNER

'o be Zutphenseweg 8, Vorden
Markt 21, Zelhem

Tel. (0575) 55 24 26
Tel. (0314) 62 37 06

KINDER R E S T A U R A N T van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FUN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

Groot assortiment

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

kamer-
planten

Engeland staat erom bekend,
maar ook Nederland heeft z'n
tradities. Eén daarvan heeft
zeer Britse trekjes: de populaire
Country Living Fair, die dit jaar
voor de vierde keer wordt geor-
ganiseerd. Zoals gewoonlijk is
het weelderige landgoed van
Kasteel Vorden vijf zomerdagen
lang het Domein van iedereen
die van ptv* en natuur houdt.
En dat blij ken steeds meer men-
sen te zijn. Van zondag 22
augustus tot en met donderdag
26 augustus komen er ongetwij-
feld weer tienduizenden bezoe-
kers kijk^fc proeven en genie-
ten van nW heerlijke buitenle-
ven.

De groeiende populariteit van de
Country Living Fair ligt mogelijk
in het feit dat de zoveelste innova-
tie, verandering of vernieuwing
sommigen wel eens even te veel
wordt. Dan blijken oude waarden
hun waarde nog niet verloren te
hebben. Sterker nog: juist de tradi-
tionele manier van leven, wonen,
werken en kleden wordt weer bui-
tengewoon aantrekkelijk. Daarom
vormt de Country Living Fair voor
velen zo'n fascinerende en verras-
sende ontdekkingstocht langs tra-
ditionele ambachten, natuurlijke
producten en eerlijke materialen.
In tientallen stands laten de meest
uiteenlopende ambachtslieden en
producenten zien hoe ze hun
puur natuurlijke producten ma-
ken. En uiteraard laten ze de be-
zoekers bij die proeve van be-
kwaamheid graag even proeven.
De fair is dus bijvoorbeeld een
unieke kans om een imker en z'n
bijen te ontmoeten en verse ho-
ning zo van de raat te proeven.
Maar ook authentieke koffiem-
akers en kaasmakerijen geven acte
de présence. Al even bijzonder zijn
de stands met ouderwets lekkere
koek- en snoepwaren en de wijn-
proeverijen. Natuurlijk ontbreekt
ook dit jaar de English Bakery
niet, waar de echte English High
Tea wordt geserveerd.
Heel bijzonder om te zien, zijn de
valken van Annelies Droge. Als een
volleerd Middeleeuws valkenier
heeft zij deze indrukwekkende
stoorvogels uitstekend in de hand.
Spectaculair zijn ook het boog-
schieten te paard en de traditione-
le slipjacht. Na het succes van
vorig jaar zal ook dit jaar de geta-
lenteerde amazone Tineke Bartels
op de fair aanwezig zijn. Ditmaal
zal ze diverse clinics verzorgen en
haar vaardigheden in een kür op

muziek tonen. Na de kür geven
Tineke Bartels en de instructeurs
van haar hippische Academy in
hun stand antwoord op de vragen
die u altijd al over paarden heeft
willen stellen.

MOOI WONEN
Dat het buitenlevengevoel ook bin-
nen tot een erg behaaglijke sfeer
kan leiden, is te zien in de vele
stands voor huis- en tuindecoratie.
Voor elke smaak, van klassiek tot
basic, is er een keur aan meube-
len, stoffen en woonaccessoires.
Ook antiek is vertegenwoordigd.
In bossen, duinen en polders zijn
de kledingvoorschriften van Parijs
en Milaan overbodig. De mode op
de Country Living Fair laat dus
vooral stevige stoffen zien: leer en
suède, sterk katoen en dikke wol.
Fred de la Bretonnière en Auck-
land, om maar een paar deelne-
mers te noemen, tonen hoe goed
de casual look van het buitenleven
eruitziet. Hoeden, colberts, rijkle
ding en zelfs alle mogelijke bijpas-
sende accessiores, ook dat is alle-
maal aanwezig op de Country
Living Fair.

Vrijkaarten
voor fair
Weekblad Contact geeft in
samenwerking met organisa-
tor Home and Garden twintig
vrijkaarten weg voor de
Country Living Fair in Vor-
den.
Om in aanmerking te komen
voor twee vrijkaarten dient u
deze week nog een briefkaart
te sturen naar Drukkerij Wee-
vers, postbus 22, 7250 AA Vor-
den.
Vul op deze kaart duidelijk
uw naam, adres en telefoon-
nummer in en vermeldt erbij
dat het gaat om de vrijkaar-
tenactie voor de Country li-
ving Fair.
Uw briefkaart dient vrijdag
20 augustus vóór 12.00 uur
binnen te zijn.
Uit de stapel inzendingen zul-
len tien briefkaarten worden
getrokken en de gelukkige
winnaars ontvangen de vol-
gende dag per post elk twee
vrijkaarten. Deze kaarten
kunnen gebruikt worden op
één van de vijf dagen dat de
Country Living Fair in Vorden
wordt gehouden.



Jongeren in Vorden blij met speeltafels Kwalitana De Buurman:

Nu ook snookeren en HUIlen

KWAl FA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden
Telefoon (0575) 55 43 55

„tfv^
• Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt u even

bijkomen op ons ruime buitenrerras
• Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort

uiteraard tot de mogelijkheden

SNOOKEREN, POOLEN EN DARTEN

Hoewel ze er nog niet zo lang
staan, lijken de snooker- en
pooltafel van Kwalitaria De
Buurman aan de Dorpsstraat 8
in Vorden een schot in de roos.

Het viel de eigenaren Arjan en
Coby Menzing op dat veel jonge-
ren in Vorden zich verveelden.
"Met name op de vrijdagavond zit
hier erg veel jeugd. Enkele maan-
den geleden ben ik naar die jon-
gens toe gestapt en gevraagd wat
ze er van vonden als ik een snoo-
ker- en pooltafel zou aanschaffen.
Ze waren gelijk enthousiast. De heb
toen ook gelijk die tafels besteld en
er wordt nu ai "ontzettend veel
gebruik van gemaakt", aldus Ar-
jar Menzing. De Kwalitaria heeft
verder ook een dartbord aange-
schaft. Het zaaltje van de Buur-
man is alleen 's avonds geopend.

Het is precies een jaar geleden dat
Arjan en Coby Menzing Kwalitaria
De Buurman overnamen. In dat
jaar is er veel gebeurd. Zo werd de
binnenkant van het pand voorzien
van een nieuw verfje. Ook kwa-
men er nieuwe tafels. Als gevolg
hiervan kon het aantal zitplaatsen
worden uitgebreid naar veertig.
"Verder hebben we door de aan-

schaf van een nieuwe fhtuurbak
onze bakcapaciteit met twintig
procent uitgebreid. In de praktijk
betekent dit dat de mensen min-
der lang hoeven te wachten", zegt
Arjan Menzing. Zijn vrouw Coby
voegt daar meteen aan toe: "We
blijven echter wel kwaliteit leve-
ren. Dus mocht het oj^zondag-
avond bijvoorbeeld exc^^n druk
zijn, dan moeten de mensen toch
nog wel even wachten".

Het valt Arjan en Coby Menzing op
dat heel veel Vordenaren niet
weten dat er achter h^Mafetaria
ook nog een zaaltje zit dat onder
andere kan worden gebruikt voor
kleine feestjes en partijen tot onge-
veer 50 personen. "De meeste feest-
jes worden hier gegeven op zater-
dag- of zondagmiddag. Daarbij
moet je bijvoorbeeld denken aan
mensen die hier hun verjaardag
vieren.
Het mag duidelijk zijn dat - als er
hier feestjes zijn - hier niet
gepoold of gesnookerd kan wor-
den. De partijtjes gaan wat dat
betreft voor. Maar in de praktijk
komt dat denk ik niet zo vaak voor
omdat de meeste kleine partijen 's
middags zijn", aldus Arjan Men-
zing.

12 september
koopzondag
in Vorden

12.00 tot 17.00 uur

Evenementen Vorden
21-22 augustus: Internationaal jeugdtoernooi w Vorden
21-29 augustus: Volksfeest Vier.akker-Wichmond
22-26 augustus: Country Living bij kasteel Vorden
2 september: Openstelling tuinen De Wiersse, Vorden
9 september. Openstelling tuinen De Wiersse, Vorden

11 september: Open Monumentendag
16 september: Openstelling tuinen De Wiersse, Vorden

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22

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

tel. (0575) 44 12 64
tel. (0575) 55 10 00
tel. (0575) 54 32 02

ELECTROWGnLD, DE WERELDZAAK DIE U KENT!

LUCHTDRUI^UKS

Mondingssnelheid
4,5 mm - 295 m/sec.
5,5 mm - 235 m/sec.
Deze zware Duitse kwaliteitsbuks is sinds
enige tijd weer vrij te koop.
Slechts eenvoudige registratieplicht.
Enorme doorslag kracht op grote afstand.
Stabiele en robuuste constructie zorgen voor
een lange levensduur.

WEIHRAUCH HW 80
Vrij te koop
f695,-

excl. richtkijker

steeds doeltreffend!

Richtkijker 4 x 32, met zware montage f 2OO,- Zutphenseweg 9 • Vorden

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

Visser-
M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

Al volop
najaarscollecties binnen

Op de Country Living Fair:

aquarel / pastei • tekenen / kleuren
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

zondag
dinsdag
woensdag

Chipknip



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid
5 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de bouw van een basisstation voor het
GSM-telefoonnet, inclusief een antennemast van 38,5 m
hoogte, op een bosperceel langs de Ruurloseweg, nabij
de spoorwegovergang bij de grens met de gemeente
Ruurto (kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie E,
nr 837 ged.).

De op het plan betrekking hebbende tekening ligt gelijk-
tijdig met het ontwerp-bestemmingsplan "GSM commu-
nicatiemast Ruurloseweg", met ingang van donderdag
19 augustus tot en met 15 september 1999, ter inzage
op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 18 augustus 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 19 augustus tot
en met 15 september 1999, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "GSM communicatiemast Ruurlose-
weg".

Dit plan voorziet in de bouwmogelijkheid voor het
oprichten van een basisstation voor het GSM-telefoon-
net inclusief een antennemast van 38,5 m hoogte, op
een bosperceel langs de Ruurloseweg, nabij de spoor-
wegovergang bij de grens met de gemeente Ruurlo.

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

Vorden, 18 augustus 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

27,50
32,50

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

80,-

27,50

gratis
Jim Heersink haarmode
Zutplienseweg 21 Vorden 9 (0575) 55 12 15

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 19 augustus
1999 voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage ligt het onherroepelijk geworden uitwerkingsplan
ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
het bestemmingsplan "Vorden Noord", uitwerking "het
Joostink".

Dit plan voorziet in de uitwerking van de noord-westhoek
van het nieuwe woongebied "het Joostink" met onder
andere de mogelijkheid voor de bouw van een rij van
acht en drie vrijstaande woningen en een ontsluiting
voor (alleen) langzaam verkeer op de Zutphenseweg.

Vorden, 18 augustus 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
Deze week begint GV 'SPARTA' weer met haar
gebruikelijke uren.

Op woensdagmiddag gymnastiek
om 15.00u beginnen de kleuters vanaf 4 jaar, om
16.00u de grotere kleuters, om 17.00u kinderen vanaf
6 jaar, om 18.00u kinderen vanaf 8 jaar, om 19.00u is
er de damesgym. Ook op woensdagmiddag om 16.15
u een groep jazz-streetdance, hiervoor kun je je
opgeven als je 8 jaar of ouder bent. Op de woens-
dagavond is er om 19.30u en om 20.30u een uur
aerobics voor 16 jaar en ouder. Op de donderdag-
morgen is er om 9.00u aerobics ook voor mensen
vanaf 16 jaar.
Graag willen wij een groep kinderaerobics starten
eveneens op de woensdagmiddag, bij voldoende
opgave wordt deze dan ook z.s.m. gestart.

Voor opgave en inlichtingen kunt u terecht
bil Wllma Klein Haneveld tel. 552078

Personenauto
Zutphen 23 augustus
Vorden 16 september

Bromfiets
Zutphen
11 september

Verkeer 30 augustus
Techniek 1 september

VERKEERSSCHOOL

ZUTPHEN TEL. OS75-S4 30 44
Zutphen - Brommen - Oor&s«I

L&r&n ~ tCKh«m - Vorden
Meer info op internet:

www.verkeersschoolvoskamp.nl

DEPRESSIES
Conflicten op het werk of thuis, zakken voor een examen.
Gevolg: een sombere bui! Meestal
gaat het vanzelf over, soms
wordt het erger. Men komt
nergens meer toe, kan niet
meer genieten, voelt zich wan-
hopig. Leven is dan een hel.

vo.
Bel ot s

Giro I K 1 8 I
NATIONAAL FONDS
GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

Postbus 5103, 3502 JC Utrecht. Telefoon (030) 297 11 97

drukwerk dat
gezien wordt..
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door

uw drukwerk. Het is uw
visitekaartje dat er onberispelijk
behoort uit te zien, zowel in
ontwerp, opmaak, kleur en
tekst.

Goed drukwerk vatt op... sterker,

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 561010 - FAX (0675) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 667378 - E-mail: infoflw«jv«r».nl - ISDN 667370

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

B•IL* «Jik.

BOVAE

Voor aanleg en renoveren van uw tuin
hebben wij: plantringen, muurstenen,

sierkeien, tuinverlichting, vijver/olie
op maat gemaakt, worteldoek -

voorkomt doorgroei van onkruid
onder paden - pompen voor

sproeiinstdttatie en vijverpontpen.
We beschikken over een modeltuin
met ondergrondse sproeiinstallatie,

volledig advies aanwezig.
Kom vrijblijvend kijken

bij

GOOSSENS
• TUINMEUBELEN
• RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN
• LAND-, TUIN-, BOUW EN VIJVERFOLIËN
• WERKKLEDING ^^*rfc

rdtjt>'
Steenderenseweg 11, \ wal9'^-
7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39
b.g.g. (0575) 46 22 68



Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Schoonmaakbedrijf

G L l M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel • Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

vraagt

schoonmaakster
(liefst vanaf 30 jaar)
voor dinsdag en donderdag van 16.30 tot 18.30 uur en
zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur voor een project in
Vorden.

Voor inlichtingen kunt bellen naar (0575) 55 24 14

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OPRUIMING!
Nog enkele showmodellen tuinmeubelen

in hout, kunststof, rotan, aluminium,
enz.

Enkele kussens
4 halen, 3 betalen.

Enkele zitkussens restant
50% KORTING

OP - OP bij ^

GOOSSENS»
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

Wij zijn nog steeds op zoek naar de juiste

verkoop-
medewerkster
die in ons team past.
inzetbaar is op voornamelijk
versafdelingen
32 uur flexibel inzetbaar
goede contactuele eigenschappen
leeftijd tot ca. 25 jaar
enige ervaring heeft voorkeur

Supermarkt

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN

TEL (0575) 45 12 06

/"^ *>

Appel- en/of
kersenflappen

795
•

V J

Wittebolletjes
275

•
'v J

/• ~^.
Vlaai van de week:

ananas ™*™f

nu i\Jm
<^ )

Echte Bakker [Qgt
VAN ASSElTufill
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Gevraagd:
ENERGIEKE, NETTE,

VRIENDELIJKE JONGEMAN
OF JONGEDAME

voor de zaterdagochtend
bezorgdienst,

dus i.b.v. rijbewijs.

Gaarne je reactie onder nr.
V 24-1 .Bureau Contact,

Postbus 22,7250 AA
Vorden

2.000.000 mensen
met een

spijsverterings-
ziekte.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
HOOGHOUDT VIEUX

LTR VAN 2295

VOOR 2095

+10 ROCKS

PARADE
VIEUX

LTR VAN 2395

VOOR 2095

+10 ROCKS

tut

HARTEVELT

JONGE JENEVER

LTR VAN 2195
VOOR 1995

+ 10 ROCKS

GORDONS GIN

70 CL VAN 2895

VOOR 2495

+ 10 ROCKS

i«L

10NDON
DRYGIN

TEACHERS

LTR VAN 4395

VOOR 3695

+ 10 ROCKS

TEACHEK

SCOTCH WHBtf

Slijterij-wijnhandel [SUPER DE BOERl
Yvonne en Wilbert Grotenhuys *LI"° " "" """HIT •""
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

PASSOA

PASSOA

70CL VAN 2395

VOOR 2095

+10 ROCKS

Aanbiedingen geldig van 16 augustus tot en met 28 augustus 1999



pech voor de Kunstmarkt Bakkerijen ondersteunen
Veilig Verkeer Nederland'In de loop van de middag

begon het een klein beetje te
lopen. Bij die storm van van-
ochtend zou de stand bijna de
lucht in worden geblazen.
Diverse collega's hebben met
vereende krachten en met
eikaars hulp dit "onheil" kun-
nen voorkomen. Dus eigenlijk
was het een telerustellende
dag", zo sprak Gerard Carbo die
s'morgens vroeg al speciaal
vanuit Tienhoven ( bij Utrecht)
naar Vorden was afgereisd om
te trachten hier zijn aquarellen
te verkopen.

Sinds 1992 heeft hij een eigen gale-
rij en vanaf 1995 een open atelier
met exposities van eigen werk.
Overigens de teleurstelling van
Carbo was zo ongeveer de teneur
van de meeste standhouders. Een
slechte dag voor de Kunstmarkt.
Wat dat betreft zit het "Vorden"
dit jaar niet mee, want uitgelezen
op de natste dag van deze zomer (
donderdag 22 juli) vond de brade-
rie plaats. Ook toen viel de ver-
koop in duigen.

Ook beeldhouwster Annemarie
Willemsen uit Zutphen had zich
deze Kunstmarkt qua weersom-

standigheden duidelijk anders
voorgesteld. Zij gaat zich namelijk
binnenkort in Vorden vestigen. Er
zijn ver gevorderde plannen voor
een eigen atelier aan de Schutte
straat. Dus was deze Kunstmarkt
voor haar een prachtige gelegen-
heid zich in Vorden te profileren.

Desondanks toch een tevreden
Annemarie want verschillende
bezoekers gaven zich ter plekke op
om straks een cursus bij haar te
gaan volgen. Het publiek kreeg
dan ook een duidelijk inzicht hoe
het beeldhouwen in zijn werk
gaat. Getooid met beitel en ander
bijbehorend gereedschap was zij
vol overgave aan het werk. De
spaanders vlogen in het rond!

Deze zaterdag waren kunstenaars
van heinde en verre naar Vorden
gekomen om hun werken te pre
senteren. Het aanbod was zeer
gevarieerd. Naald- en textielkunst,
keramiek, sieraden, gouaches,
aquarellen e.d. Voor al deze deel-
nemers te hopen dat de weersom-
standigheden in 2000 beter zullen
zijn, want ook dan organiseert de
plaatselijke VW op een zaterdag
in de maand augustus wederom
een Kunstmarkt.

Vissen

Vorden. In totaal 45 vissen met een
gezamenlijke lengte van acht
meter en 66 centimeter, dat was
de buit van de hengelaarsvereni-
ging "De Snoekbaars" tijdens de
viswedstrijd in de Yssel bij
Zutphen. R. Golstein werd win-
naar met 14 stuks en een lengte
van 2 meter 88cm; 2 WAlthusius 8
stuks-1 meter 42; 3 W. Vreeman 9
stuks- l meter 40; 4 J.Eggink 5
stuks-1 meter 21; 5 D. Weustenenk
3 stuks- 60 centimeter.

Z i j s p a n r a c e

De afgelopen weken zijn in Duits-
land 2 wedstrijden verreden voor
het Europees kampioenschap. Op
8 augustus werd het zijspanduo
Vermeijmeren/Kruip 2' tijdens de
wedstrijd in Schliez. r werden de
Italianen Galbriati/Sala en 3e de
Duitsers Reuter/Koelsch. Vermeij-
meren/Kruip kregen het maxima-
le aantal punten toegerekend
omdat de Italianen buiten mede-
dinging aan de wedstrijd deelna-
men. Op 14 augustus in Aschersle-
ben werden Vermeijmeren/Kruip
5' na een spannende wedstrijd. le

in de wedstrijd werden de gebroe-
ders Skene uit Engeland, 2* vader
en zoon van Gils en 3'
Reuter/Koelsch. Bij de tussenstand
om het Europees kampioenschap
hebben Vermeij meren/Kruip een
voorsprong van 11 punten opge-
bouwd. Tijdens het Superbike
weekend van 3 t/m 5 september
maakt het zijspanduo haar WK-
debuut op het circuit van Assen.

Duivensport

P.V. Vorden
Vorden. De wedvlucht vanaf Reims
gehouden werd ging over een
afstand van circa 360 kilometer.
De uitslag was als volgt: J. Meyer l,
9, 13, 20; A en A Winkels 2; H.
Eykelkamp 3,4,10,11,14,18,19; C.
Bruinsma 5, 8; E. Bruinsma 6, 7,
15; H. Hummelink 12; H. Stokkink
16;J.vanDijkl7.

Voetbal

Bekerwedstrijd 24 augustus
WHCZl-Vordenl

a ardensport

LR en PC de Graafschap
Zaterdag 7 augustus war er een

wedstrijd voor ponies in Barchem.
Hier werden de volgende prijzen
behaald: Cynthia Kornegoor met
Tosca een 3' prijs in de M± dres-
suur met 156 punten. Elodie Stok-
man een l' prijs in de MI dressuur
met 171 punten. Jeanne Luimers
met Brenda een r prijs in de
Brixie proef met 45 punten. In het
L-springen behaalde Bart Hartman
met Sis een 2e prijs, Nicole Lentink
met Offem Minas een l' prijs en
Sandra Kappers met Nieuwmoeds
Patrick een T prijs. Op 15 augustus
werd in Brummen een vt^Hrijd
gehouden voor paarden en^onies.
Hier werden de volgende prijzen
behaald. Sharon Wesselink met
Zella een 2e prijzen in het B sprin-
gen en Irene Regelink met^foxim
behaalden een 5e prijs, ooqB het
B-springen.

Bezichtiging
boerderij
Bouwmeester
De familie Bouwmeester aan de
Schuttestraat is voornemens om
volgend jaar de bezichtiging van
haar agrarisch bedrijf op te nemen
in het zomerprogramma van de
plaatselijke VW. Dat was dit jaar
nameüjk niet het geval. Vandaar
ook dat de belangstelling deze
donderdagmiddag gering was. Het
handjevol toeristen dat wel kwam
opdagen kreeg een interessante
rondleiding voorgeschoteld.
Bouwmeester Senior gaf tekst en
uitleg over de kippen (waarom op
batterijen) terwijl tevens een kijkje
werd genomen bij het melken van
de koeien. Veeteelt en de pluim-
veesector vormen de "hoofdmoot"
op het bedrijf. De varkenssector is
vorig jaar afgestoten.

Fietspuzzeltocht

De fietspuzzeltocht die de buurt-
vereniging "Delden" zondag orga-
niseerde trok een flinke belang-
stelling. Er gingen voor deze 25
kilometer lange tocht circa 45 per-
sonen bij de familie Scheffer van
start. Onderweg moesten aller-
hand puzzels opgelost worden.
Winnaar werd Theo Hamer; 2 Wil-
lem Oldenhave; 3 Benno Bokkers.
Zondag 29 augustus staat er voor
de kinderen van de leden van de
buurtvereniging Delden een kin-
dermiddag op het programma.
Deze middag vindt plaats vanaf
"De Heikamp" in Ruurlo. Onder
meer staat een speurtocht en een
bezoek aan het doolhof in Ruurlo
op het programma. Na afloop kan
de jeugd zich te goed doen aan
pannekoeken.

Vanaf 16 augustus begeven de
eerste leerlingen zich weer mas-
saal op de fiets naar de lagere
en middelbare scholen. Met
name na de zomervakantie
raken veel te veel kinderen
betrokken bij verkeersongeval-
len. Al jaren vraagt Veilig Ver-
keer Nederland aandacht voor
deze problematiek in de actie
'De scholen zijn weer begon-
nen'. Onder het motto "Een
goed ontbijt heeft altijd voor-
rang" wil ook ambachtelijke
bakkerij Van Asselt en 't Win-
keltje Schmink zich dit jaar
inzetten voor een veilige en
gezonde start van het school-
jaar.

We zijn allemaal bezorgd om het
welzijn van onze kinderen. We wil-
len dat ze veilig op straat kunnen
spelen en veilig naar school kun-
nen. Veilig Verkeer Nederland
vraagt al jaren aandacht voor het

groeiend aantal verkeersongeluk-
ken waarbij kinderen zijn betrok-
ken. Vooral na de zomervakantie is
de piek in het aantal gewonden en
doden onder kinderen zorgwek-
kend. Met name door maatregelen
en activiteiten rond de school en
op de schoolroutes wil WN dit
aantal terugdringen. Verlaging
van snelheden, rekening houden
met schoolgaande kinderen, bevei-
liging van plaatsen waar kinderen
moeten oversteken zijn er een aan-
tal.

Veilig Verkeer Nederland is niet de
enige die een bijdrage kan leveren
aan de veiligheid van onze kinde-
ren. Recente onderzoeken wijzen
uit dat er meer en meer kinderen
'smorgens zonder een goed ontbijt
naar schoool gaan. Hierdoor
neemt echter de concentratie af
en is er een grotere kans op onge
lukken. En dat kan ambachtelijke
bakkerij Van Asselt en 't Winkeltje

Schurink als beste ontbijtleveran-
ciers natuurlijk niet over zijn kant
laten gaan. Deze week gaat name
lijk de actie "Een goed ontbijt
heeft altijd voorrang" van start. In
zijn winkel vraagt de bakker met
deze actie belangeloos aandacht
voor de verkeersproblematiek
rond het nieuwe schooljaar.
In de eerste schoolweek worden
alle broden verpakt in een speciale
actieverpakking. Hierop wordt het
belang van een goed ontbijt voor
de verkeersveiligheid onderstreept.

Daarnaast zullen Echte bakker
Van Asselt en 't Winkeltje Schu-
rink deze week op de basisscholen
in Vorden en Kranenburg krenten-
bollen en kleurplaten worden uit-
gedeeld. De kleurplaten kunnen
in de winkels van de warme bak-
kers worden ingeleverd. En dat is
de moeite waard, want landelijk
zijn er 30 fietsen en 50 sets reflec-
terend materiaal te winnen.

Tarzan nog steeds zonder Jane!

Zomerspektakel Kranenburg
Zoals het er nu nog naar uitziet,
zal Tarzan straks in zijn hut
hoog in de bomen, op een hout-
je moeten bijten, want ondanks
een oproep in de pers heeft zich
nog geen Jane voor Tarzan aan-
gemeld. Zijn er geïnteresseerde
dames dan kunnen zij alsnog
bellen 0575- 556463. Overigens
wordt voor de origineelste Jane
een prijs beschikbaar gesteld.

Tarzan vormt nameüjk een onder-
deel van het "Zomerspektakel Kra-
nenburg" dat vrijdag 20 en zater-
dag 21 augustus in de Kranenburg
zal plaatsvinden. De organisatie is
in handen van Kranenburgs
Belang, Kranenburgs Carnaval en
het CCK ( Cultureel CoUektief Kra-
nenburg).
Zo zal er zaterdagavond een Bos-
feest plaats vinden in het Jonkers-
bos aan de Hamveldseweg. Voor
die gelegenheid is het bos zodanig
aangekleed dat je daar Tarzan
zomaar kunt tegen komen. Terwijl
de muziek van de "Schico's" door

de bossen schalt, zal Tarzan zich
aan een touw voort bewegen of hij
zit gewoon in zijn hut, ergens in
een boom, om een oogje in het zeil
te houden. Dus wacht hij met
smart om zijn Jane in de armen te
kunnen sluiten of gewoon een
glaasje met haar te kunnen drin-
ken. Waarschijnlijk melk* uit een
cocosno^! Mochten de weersom-
standig^plen dermate slecht zijn
dan wordt het feest in het Panne
koekenhuis gehouden.

Het "Zomerspektakel Kranen-
burg" tegint reeds op vrijdag-
avond flpiugustus. Dan wordt bij
het koetshuis begonnen met
vogelschieten. Aansluitend is er in
de grote zaal van het Pannenkoe-
kenhuis een disco-avond gepland.
Zaterdag 21 augustus wordt een
begin gemaakt met de kinderspe-
len.

Als speciale attractie stond er die
dag voor de jeugd onder meer
"crosscarts" op het programma.

Echter donderdag kreeg de organi-
satie van de gemeente Vorden
bericht dat geen vergunning
wordt verleend zodat dit onder-
deel uit het programma geschrapt
moest worden. De reden voor de
annulering van deze crosscarts is,
dat de vergunningen voor het
maximale toegestande aantal
crossen die in 1999 in Vorden
gehouden mogen worden, reeds
zijn afgegeven!

Annie Reintjes (namens Kranen-
burgs Belang in de organisatie): "
Dat was wel even een domper. We
hadden gehoopt-door de organisa-
tie van deze crosscarts meer jeugd
te kunnen trekken. Op dit
moment proberen we nog wel een
alternatief te vinden maar ik denk
dat dat op zo'n korte termijn niet
zal lukken". De andere kinderspe
len (zo'n 12) bijvoorbeeld zaklo-
pen, kat-en muisspel, kikkerspel,
suikerspin, skippyspel en dergelij-
ke vinden uiteraard gewoon
plaats.

Soms zit windkracht 9, soms windkracht O tussen de oren

DEPRESSIES
Het begin is eenvoudig.
Conflicten op het werk of thuis, zakken voor een examen.
Allemaal redenen voor een sombere bui.
Meestal gaat het vanzelf over, soms wordt
het veel erger. Men komt nergens meer
toe, kan niet meer genieten, voelt zich
wanhopig. Soms wordt men overactief.
Mét waanideeën. Leven is dan een hel.

VOLKSGEZONDHEID Giro 18181
Postbus 5103, 3502JC Utrecht. Telefoon (030) 297 11 97



DANSLES IS EEN FEEST VOOR JONG EN OUD
VOLWASSENEN:

BEGINNERS
EN

GEVORDERDEN

DESKUNDIG EN GEZELLIG
Aan dansen valt veel plezier te

beleven. Je bent er eens
helemaal uit en je bent in
beweging. Zogezegd een

ontspannende inspanning.
Onder deskundige leiding en in

een grote zaal leren wij u de
beginselen van het dansen of
frissen wij uw geheugen weer

op.

VOOR ELK WAT WILS
Voor iedereen is er wel een

groep waar hij of zij zich thuis
voelt. Samen of apart, alleen of
met vrienden, door de week of

in het weekend.

Dansen is plezier voor iedereen
dus ook voor u of voor jou.
Want dansgezelligheid kent

geen leeftijd.

INSCHRIJVEN
NIEUWE

DANSCURSUS

vanaf
18 augustus
dagelijks,

ook telefonisch

JE BENT "IN-
ALS JE GOED
KUNT DANSEN!

SCHOLIEREN:
LOCHEM:

Zondag 22 aug. en vrijdag 27 aug.
17.00-19.00 uur in
"De Dansschool"

LAREN:
Maandag 23 aug.
18.00-19.15 uur in
"Zaal Stegeman"

RUURLO:
Dinsdag 24 aug.

18.00-19.15 uur in
"De Luifel"

GEESTEREN:
Woensdag 25 aug.
17.00-18.00 uur in

"Zaal Baan"

BORCULO:
Woensdag 25 aug.
18.15-19.30 uur in

"Zaal Peters"

VORDEN:
Zaterdag 28 aug.
17.30-19.00 uur in

"Het Dorpscentrum"

Inschrijfgeld fl. 10,-

DANCE M ASTERS
Tramstraat 37-39
7241 CH Lochem
Tel. (0573) 25 18 36 v

MEDEDELING VOOR LEERLINGEN

Alle jongelui die zich in juni hebben ingeschreven voorde cursus Zilver, Goud of Topklasse krijgen medio
september persoonlijk bericht ̂ pneer de lessen beginnen.

HET NADANSEN START IN DEZELFDE WEEK ALS DE LESSEN.

in het oog
springend . . .
Dat doet drukwerk alleen
indien er alle aandacht en
zorg aan is besteed. Waarbij
technische en vakbekwame
kennis hand in hand gaan en
ingespeeld wordt OP de
specifieke wensen van LI!
Wii maken in het oog springend
drukwerk, en het
is steeds weer een uitdaging
om kennis en vakmanschap
om te zetten in een uitstellend
resultaat!

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0675) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 667378 - E-mail: info@weavars.nl - ISDN 567370

Restaurant

De Tuinkamer"

Hotel-boerderij "De Herberg" ligt in het
buitengebied van de gemeente Ruurlo.
Voor ons pas geopende serre-restaurant
"De Tuinkamer", waar op hoog niveau
wordt gekookt, zoeken wij een ervaren,

representatieve gastvrouw op parttime basis
(eventueel herintreedster).

Hotel-boerderij "De Herberg"
Jos en Ria Weel

Hengeloseweg l - 7261 L V Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 21 47

Gedrags- & lUhoonumheids Club

BANNINKHOF

Zaterdag 21 augustus om 15.OO uur
starten wij weer met de

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen Hans Lichtenberg.
Tel. 0575 - 462 042 ('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

Wij zijn ook aanwezig op de Country Living te
Vorden (in de grote tent)

Ook het adres voor jachthondentraining

KORTINGSBON
f 5,- korting op het inschrijfgeld t/m 3-9-1999

Al meer dan 10 jaar een vertrouwde
naam in Nederland
Beheer

'Slank-klup'
19200

p.w.

Inschrijfgeld: f 29,95 incl. Ie weging
• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:
Laren '(Kruispunt di. 18.45uur (0573) 401342
Lochem De Garve wo. 18.45 uur (0573) 4013 42
Ruurlo De Keizerskroon do. 18.45 uur (0573) 401342
Vorden Dorpscentrum di. 19.00 uur (0547) 292065
Warnsveld üe Eekschuur do. 19.00 uur (0575) 513824
b.g.g. van onze leidsters tel. (0547) 29 20 65
www.slank-klup.nl

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en

varkenshouderij (m/v)
De Agrarische Bedrïjfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek,
hoveniers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en
grondverzet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en
varkenshouderij op zoek naar parttime medewerkers.
Een combinatie van werken bij verschillende bedrijven
zodat een vollere werkweek of een volle baan ontstaat
is mogelijk. Bovendien zoeken wij voor enkele moderne
varkenshouderij bedrijven fulltime medewerkers. Je hebt
een LAS- of MAS-opleiding. Enige ervaring in de melkvee-
of varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is

goed, conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen. Gemotiveerd?

Reageer dan zeker! Bel René Pot;
0900-9896.

arische
Bedrïjfsverzorging
Oost-NedeHand

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidsbemiddelaar in

de regio, zowel in de agrarische sector als
in andere sectoren, zoals cultuurtechniek,

groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw
en loon- en grondverzet.

Medewerkers melkvee-
en varkenshouderij (m/v)
Wij zijn voor enkele melkvee- en varkenshouderijbedrij-
ven op zoek naar parttime medewerkers. Werk je liever
meer of zelfs fulltime? Ook een combinatie van twee of
drie bedrijven behoort tot de mogelijkheden! We zoeken
bovendien voor enkele moderne varkenshouderijbedrijven
fulltime medewerkers voor alle voorkomende werkzaam-
heden. Voor alle functies geldt dat een opleiding LAS en/of

MAS noodzakelijk is. Ervaring in de melkvee- en var-
kenshouderij is een pre. De beloning is goed,

conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen.
Gemotiveerd? Bel voor meer informatie

Bedrïjfsverzorging
.Oost-Nederlanff
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Rekeningen

Keft/ngformu/f er«||

Boeken

— 1p
JK

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
UCHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10,7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): M. Masselink-Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
• Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26
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BRAM'S PARIS
J E A N S
alle maten, diverse lengte's

hier,mode
• i u t p h e n-

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

Alles voor de bouwf afwerking
en inrichting van uw huis

ROMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo
(Gld.) • Tel/fax (0575) 467437 Ma.
t/m vr. oeopend van 17.00-19.30

uur Za. van 10.00-17.00 uur

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Keukens, badkamers, wand- en vloerte-
gels, sierbestrating en bouwmaterialen...
u vindt het allemaal onder één dak bij
BouwCenter HCI. Kom gerust eens langs
om een kijkje te nemen in onze sfeervolle

showroom of maak kennis met
onze ruim gesorteerde
bouwmarkt. BouwCenter
HCI is hét adres als het gaat

om de bouw, afwerking
en inrichting van uw

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

TRANSPORTBEDRIJF
ZOEKT

CHAUFFEUR
nationaal en internationaal

Leertijd 22-30 jaar

Brieven onder nummer
V 25-1 bureau Contact

postbus 22
7250 AA Vorden

BouwCenter HCI Hengelo Gld. 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.
^Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavc^fcp.OO - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.

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

v.o.f.
o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. 0314-622267

s c h oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

H EO RWI
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

.pliM1

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Achter het nieuws
15 miljoen vluchtelingen

Vergeet ze niet Gil"O 999

Bloemschikken
In september starten we met een

nieuwe cursus bloemschikken onder
deskundige leiding.

Nieuw is dit jaar onder andere de indeling
beginners, gevorderden en ver-gevorderden.
Iedere maand van september tot en met mei

hebt u één les.

Buiten de cursussen om verzorgen wij voor individuele
groepen, verenigingen, bedrijven, kinderpartijtjes enz.
een creatieve en/of informatieve ochtend, middag of

avond.
Voor vrijblijvende informatie en opgave voor de cursus-

sen kunt u telefonisch contact opnemen of even
aan komen .̂

Qroot Roessink
b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 1622

Verbouwingsopruiming
met uitzondering van de nieuw collectie

Sport&Mode

Zowel de afdeling SPORT als DAMESMODE
worden opgeruimd ROOIEGAABDE

Sport &Mode^Bf
Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96



Wij zoeken op korte termijn een

voor onze weekbladen
Contact Vorden, Ruurlo,
Hengelo, Warnsveld en
Elna Lichtenvoorde

Bij gebleken geschiktheid
kunnen wij u een vaste baan
aanbieden voor 40 uur per week.

Hoofdtaken van deze functie:

Advertentieverkoop

Redactie

Digitale fotografie

Coördineren
van de werkzaamheden
van onze correspondenten

Uw sollicitatie graag schriftelijk of via e-mail
richten aan de heer L.G. Weevers jr. j

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

l
LP*

STOEPVERKOOP BU DUTHLER

Op 21 augustus vindt er een happening plaats !
Deze dag worden de laatste restanten voor te
gekke prijzen aangeboden.
De zogenaamde STOEPVERKOOP vindt
traditioneel plaats op de stoep onder de luifel bij:
DUTHLER-MODE-ZUTPHEN. Dat deze
'Stoepverkoop" een bekendheid heeft, blijkt wel
uit de grote drukte die er deze dag heerst bij dit
modehuis aan de Troelstralaan.
Dus aanstaande zaterdag 21 augustus bij de
Stoepverkoop van 10.00 - 16.00 uur bent u
van harte welkom ! Tot ziens bij,

uth/ermode
- z u t p h e n -

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

""*-*'•

Wolbrink/Vorden. Een groeiend bedrijfin de metaalbewerking. Wij zijn gestart

als fabrikant van stalinrichting en voertransportsystemen voor de varkens-

houderij. Door de overname van de ten have productie zijn wij uitgegroeid tot

een industriële toeleverancier van formaat. Walsen, knippen, lassen, stralen en

spuiten. We doen het allemaal in eigen huis. Afwisselend werk voor veel

verschillende klanten. Dat maakt werken bij Wolbrink interessant. Spreekt dit

je aan, dan ben jij misschien één van de

service- en montagemedewerkers

die wij zoeken!

Sterk

in ijzer-

werk?

Wat wij je kunnen bieden

• Leuk, afwisselend onderhouds- en montage-
werk

• Goede arbeidsvoorwaarden
• Gezellige collega's
• Een prima salaris

Wat wij vragen

• OpleidinguMTS, MAS of LTS met de nodige
werkervaring

• Zelfstandigheid en technische aanleg
• Gevoel voor metaaltechniek

• Enige kennis van elektronica en besturings-
technieken en belangstelling voor de

agrarische sector verdienen aanbeveling

WOLBRINK Vorden
Wolbrink Nederland BV

Industrieweg 8

7251 JT Vorden

Zin om aan de slag te gaan?
Bel met Wolbrink Nederland BV

(0575) 552740

of stuur vóór 27 augustus een sollicitatiebrief
naar Dhr. T. Rouwen.

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

q.

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

LEG-

Isil
dat klikt

-LAMINAAT

Nieuw! Isilock* van Saffier.
De laminaatv/oer die eenvoudig
in elkaar klikt en klaar is kees.
Zonder lijm en toch muurvast

Leverbaar in 5 modieuze dessins.

NU f 44,95 per m2 (t/m eind september 1999)

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I ) T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93



EEKMARKIL
Nieuw bij U op de markt!

Fruithandel F. Huusken en zn.

goud gele
BANANEN

50
kilo

nieuwe oogst
JAM ES GRIEVE 5

98
9

verse malse
SLA BONEN 100

kilo

hagelwitte Hollandse

BLOEMKOOL 1oo
per stuk

Voor iedere klant een GRATIS Galia Meloen

BAKKERIJ' STOEPJI

Country brood
(brood van toen*

Berliner Bollen •

Harde Duitse Bollen

3.00

2 voor O.UU

20 voor 10.00
20 voor 5.00

Roomboter gevulde

koeken met amandel

Alle soorten brood
m.u.v. brood van toen

10 voor

3 voor

7.50
5.00

Arie Mink

BOLCHRYSANT van 14,95 voor

GROTE BOS ROZEN a 20 stuks

3 KAAPSVIOLEN

9,95

8,95

4,95
BOERENKOOLPLANTEN 100 voor 15,00

2 BOSSEN BLOEMEN voor 9

DE VALEWEIDE - bloemen



ZOMZRQPWMIN6
BfiOWKOOM-

LINNENKABTm
Geloogd Grenen Draaideurkast
\ 56 breed, 204 hoog
van 4565,- VOOr 2495,-
van 4495,- VOOr 2495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- voor 1995,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met laden blok, 215 breed, 220 hoog
van 3790,- VOOr 2995,-

TRECO draaideurkast
in graf i etg rijs met beu ken lijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,- VOOr 1995,-
idem in alpinewit voor 1995,-

3-deurs grenen linnenkast in oud-Hollandse
stijl met onder 3 laden, (antiek wit) 156-200
56 cm van 2495,- voor 1995.-

BHOWWOM-

Auping Auronde in kersenbeits
incl. 2 handverst. spiralen + 2 Auping reflex
matrassen 160/200 cm
van 3490,- VOOr 2795,-

Slaapkamer Elance
Alpine wit MDF incl. 2 nachttafels + een schuif-
tafel van 1995,- voor 995,-
ook in aubergine kleur voor 595,-

Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOr 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 140/200
van 1695,- VOOr 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Nostalgische slaapkamer in antiek wit
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOf 1795,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,- VOOr 1995,-

Slaapkamerin zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Grote collectie
senioren ledikanten

MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet HU 1149,-

LJfe-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 695,-

DIKANT.
Ledikant Tuba
blank massief vuren, 160-200
van 995, vanaf 395,-

Massief blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt Vanaf 279,-

MDF ledikant A
wit of zwart gelakmiet laden
90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel of blauw massief grenen
90/200 cm van JBr RU

Scandinavisch ledikant
incl. lade in massief geloogd grenen
90/200 voor 795,-

Massief vuren ledikant
in oosterse stijl 140/200 cm
van 1195, voor 795,-

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. latten-
bqdem van 349,- VOOf 249,-

e^baa'

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- n u slechts 3995,-
1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,- VOOf 1495,-

ZESMW1DE RIDDEH
Stapelbed in geloogd g renet
deelbaar met trap er» zijhek 9l

nu slechts 799,
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische uit-
klapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 269,-

Prachtig houten vouw bed
met massief beuken omrandingen verende
beuken fatten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl poly-
ether matras 80/200 cm

Nu 599,-

Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 pofy-
ether matrassen/eenzijdig afgedekt met wol
5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,- voor 995f-
Ook leverbaar in 90/200

,Nff^

lMWa.-—" har'°
5'

Be*»>d . ,„ mate" >e"elbaa

MATRABBEN
Poh/ether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOr 199,-
70/200 van 289,- VOOr 229,-
80/200 van 299,- VOOr 239,-
90/190 van 299,- VOOr 239,-
90/200 van 319,- VOOr 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
90/220 van 369,- VOOr 329,-
120/190 van 389,- VOOr 299,-
130/190 van 419,- voor 329,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOr 479,-

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,- VOOr 229,-
80/200 van 329,- voor 259,-
90/190 van 329,- voor 259,-
90/200 van 369,- VOOr 289,-
140/200 van 639,- VOOr 459,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
ao/190 van 800,- voor 549,-
80/200 van 800,- VOOr 549,-
90/190 van 895,- VOOr 599,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOr 699,-
140/200 van 1380,- VOOf 949,-
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof fs
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

Ledikant Toscane

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal + matras. 140/200 cm.

nu 1395,-
ook in andere maten leverbaar.

Pöventer

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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